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SESJA RADY GMINY 
 

25 września 2007 roku odbyła się XIII sesja Rady Gminy 
Opatówek kadencji 2006-2010. Bogaty w treść porządek 
obrad zawierał m.in.: 
- informację Wójta Gminy Opatówek o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Opatówek za pierwsze 
półrocze bieżącego roku, 

- analizę problematyki narkomanii i alkoholizmu wśród 
społeczeństwa Gminy Opatówek, 

oraz podjęcie następujących uchwał:
1. Uchwała Nr 64/07 w sprawie zmian budżetu 

i w budżecie Gminy Opatówek na 2007 rok. 
W wyniku analizy budżetu dokonano zmiany 
w planach wydatków: pojawiły się nowe inwestycje 
m.in. dotyczące budowy drogi w Sierzchowie, drogi 
w Kobiernie, chodnika przy Placu Wolności 
w Opatówku, oświetlenia ulicznego i drogowego, 
bieżącego utrzymania dróg oraz doposażenia 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

2. Uchwała Nr 65/07 zmieniająca uchwałę w sprawie 
Regulaminu Targowiska Gminnego w Opatówku. 
Zmiana dotyczy jednego punktu w dotychczas 
obowiązującym Regulaminie. W § 8 w ust. 1, który 
mówi o towarach niepodlegających sprzedaży na 
targowisku, zmianie uległ pkt. i): zapis o treści: 
"przetworów grzybowych", został zamieniony na: 
"grzybów świeżych i przetworów grzybowych 
z wyjątkiem grzybów hodowlanych". Zmiana 
Regulaminu będzie obowiązywać po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i ma związek ze 
zmianą przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

3. Uchwała Nr 66/07 w sprawie przejęcia od Powiatu 
Kaliskiego zadania w zakresie przebudowy drogi 
powiatowej. W drodze ww. uchwały Rada Gminy 
wyraziła wolę przyjęcia od Powiatu Kaliskiego na 
rzecz Gminy Opatówek kwoty 20.000 zł z przezna-
czeniem na przebudowę dróg powiatowych. 

4. Uchwała Nr 67/07 w sprawie wyłączenia z użytko-
wania drogi gminnej nr 675526P w Porwitach 
o długości 430 m. Dotychczas droga ta zaliczona 
była do kategorii dróg gminnych, a stanowiła łącznik 
drogi powiatowej przebiegającej przez Porwity 
w kierunku drogi powiatowej Opatówek-Brzeziny. 
Zgodnie z obowiązującym prawem do dróg 
powiatowych zalicza się drogi stanowiące 
połączenia miast będących siedzibami powiatów 
z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.
Droga nr 675526P spełnia w/w kryteria, a niniejsza 
uchwała zmienia jej kategorię od 1 stycznia 2008 r. 
Przedmiotowa droga będzie więc drogą powiatową.

5. Odwrotną sytuację reguluje Uchwała Nr 68/07 
w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 4625P 
Cienia Druga - Porwity o długości 2667m jej 
dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej do kategorii 
dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach 
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publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi 
o znaczeniu lokalnym, nie zaliczone do innych 
kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg 
służących miejscowym potrzebom. W związku 
z tym, wskazana wyżej droga z dniem 1 stycznia 
2008r. zostanie przejęta przez Gminę Opatówek 
i powiększy sieć dróg gminnych. Podjęcie uchwały
wiąże się również z możliwością pozyskania 
środków zewnętrznych na modernizację w/w drogi. 

6. Uchwała Nr 69/07 w sprawie odwołania Skarbnika 
Gminy Opatówek została podjęta na wniosek 
p. Heleny Filipiak o odwołanie jej z zajmowanego 
stanowiska oraz rozwiązanie stosunku pracy 
w związku z nabyciem praw emerytalnych. 

7. Konsekwencją podjęcia ww. uchwały było wywołanie 
Uchwały Nr 70/07 w sprawie powołania nowego 
Skarbnika Gminy Opatówek. Na to stanowisko 
z dniem 1 października 2007 r. powołano 
p. Dagmarę Gajewską-Pająk. Dotychczasowemu 
Skarbnikowi składamy serdeczne podziękowania za 
wieloletnią pracę na rzecz samorządu, nowo-
powołanemu zaś życzymy pomyślności i wielu 
sukcesów zawodowych. 

8. W związku z upływającą kadencją ławników, Prezes 
Sądu Okręgowego w Kaliszu poinformował Radę
Gminy Opatówek o konieczności wyboru 3 ławników 
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2008-
2011. Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy - Prawo 
o ustroju sądów, ławników wybierają rady gmin 
najpóźniej w październiku danego roku 
kalendarzowego. Do Rady Gminy Opatówek 
prawidłowo zgłoszono 2 kandydatów na ławników. 
Po przeprowadzeniu procedury określonej ustawą,
Rada Gminy dokonała wyboru ławników sądu 
rejonowego na kadencję 2008-2011 (Uchwała
Nr 71/07). Na ławników wybrano: p. Zofię Piotrowicz 
oraz p. Zofię Kicińską - do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy. 

 

*************************************** 
 

WYBORY PARLAMENTARNE 2007 
 

INFORMACJA 
WÓJTA GMINY OPATÓWEK 

z dnia 17 września 2007 r. 
 

o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 
2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 
46, poz. 499 ze zm.1) oraz uchwały Nr 261/02 Rady 
Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze 
Gminy Opatówek (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 
106, poz. 2808 ze zm.2)) podaje się, do publicznej 
wiadomości, informację o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych. 
 

Numer 
obwodu 
głoso-
wania 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba 

obwodowej 
komisji wyborczej 

1

Sołectwo OPATÓWEK 
ulice: Akacjowa, Feliksa 
Dziubińskiego, Grabowa, 
Helleny, Kaliska, Kościelna, 
Leśna, Parkowa, Piaskowa, 
Poprzeczna, Rogatka, 
Sosnowa, Szkolna, Św. Jana, 
Zagórek, Zdrojowa  

Szkoła Podstawowa 
w Opatówku 
ul. Szkolna 3 

2

Sołectwo OPATÓWEK 
ulice: Mariana Buczka, Braci 
Gillerów, Dworcowa, 
Działkowa, Gen. Józefa 
Zajączka, Marcina Kasprzaka, 
Jana Kilińskiego, Tadeusza 
Kościuszki, Krótka, Ks. Adama 
Marczewskiego, Ludowa, 
Łódzka, 3-go Maja, Nowo-
ogrodowa, Ogrodowa, Plac 
Wolności, Józefa 
Poniatowskiego, Piotra 
Szadkowskiego, Turkowska 

Gminny Ośrodek 
Kultury 

w Opatówku 
ul. Kościelna 2 

 
lokal dostosowany 

do potrzeb 
wyborców 

niepełnosprawnych 

3
Sołectwo CHEŁMCE 
Sołectwo PORWITY 
Sołectwo SZAŁE

Szkoła Podstawowa 
w Chełmcach 

4

Sołectwo JANIKÓW 
Sołectwo RAJSKO 
Sołectwo SIERZCHÓW 
Sołectwo WARSZEW 

Szkoła Podstawowa 
w Rajsku 

5

Sołectwo TŁOKINIA 
KOŚCIELNA 
Sołectwo NĘDZERZEW 
Sołectwo ZAWADY 
Sołectwo ZDUNY 
Sołectwo NOWA TŁOKINIA 
Sołectwo TŁOKINIA MAŁA
Sołectwo TŁOKINIA WIELKA 
Sołectwo DĘBE-KOLONIA 
Sołectwo KOBIERNO 
Sołectwo ROŻDŻAŁY

Szkoła Podstawowa 
w Tłokini Wielkiej 

6

Sołectwo BORÓW 
Sołectwo SZULEC 
Sołectwo MICHAŁÓW DRUGI 
Sołectwo MICHAŁÓW TRZECI 
Sołectwo JÓZEFÓW 
Sołectwo CIENIA-FOLWARK 
Sołectwo CIENIA DRUGA 
Sołectwo CIENIA PIERWSZA 
Sołectwo CIENIA TRZECIA 
Sołectwo TROJANÓW 

Gimnazjum 
w Opatówku 
ul. Szkolna 7 

 
lokal dostosowany 

do potrzeb 
wyborców 

niepełnosprawnych 

- Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych w dniu 21 października 2007 r. 
między godziną 600 a 2000.

- W wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP wyborca 
niepełnosprawny, na jego wniosek, wniesiony do 
Urzędu Gminy w Opatówku najpóźniej do dnia 
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11 października 2007 r., jest dopisywany do spisu 
wyborców w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze 
względu na miejsce jego stałego zamieszkania. 

 

Wójt Gminy Opatówek - Sebastian Wardęcki 
 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. 
Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, 
Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. 
Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz 
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766 

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 94, poz. 1898, z 2006 r. Nr 153, 
poz. 3675 

 
********** 

 
Warszawa, dnia 13 września 2007 r. 

 
PAŃSTWOWA 
KOMISJA WYBORCZA 
ZPOW-503-10/07 
 

Informacja 
o warunkach udziału w głosowaniu 

w obwodach głosowania utworzonych w kraju, 
w wyborach do Sejmu i do Senatu, 

zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 
 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami 
do Sejmu i do Senatu, zarządzonymi na dzień
21 października 2007 r., przypomina o warunkach 
udziału w głosowaniu w obwodach głosowania 
utworzonych w kraju. 
 
WARUNKI OGÓLNE 
 

- Prawo udziału w głosowaniu ma każdy obywatel 
polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 
18 lat i nie został pozbawiony praw publicznych lub 
ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem 
sądu, ani pozbawiony praw wyborczych prawo-
mocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. 

- Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie 
wyborcy do spisu wyborców. Można być wpisanym 
tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają
urzędy gmin. 

 
1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania. 
 

- Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt stały
na obszarze gminy, a nie złożyli wniosku 
o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym 
miejscu oraz wyborcy będący obywatelami 
polskimi, którzy zostali wpisani do rejestru 
wyborców na własny wniosek, zostaną wpisani 
z urzędu do spisów wyborców sporządzanych dla 
poszczególnych obwodów głosowania. 

- Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt 
czasowy zostaną ujęci w spisach wyborców 
w miejscu ich zameldowania na pobyt stały. 

 
2. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania 
 

Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy 
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych 
 

- Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu 
wyborów w szpitalach, zakładach pomocy 
społecznej, zakładach karnych i aresztach 
śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców 
sporządzonych dla obwodów głosowania 
utworzonych w tych jednostkach i będą mogli 
głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki 
powiadomi osoby przebywające w jednostce 
o umieszczeniu ich w spisie wyborców. Wyborca 
wpisany do spisu wyborców w wyżej 
wymienionej jednostce zostanie z urzędu 
skreślony ze spisu w miejscu stałego 
zamieszkania. Osoby, które przybędą do wyżej 
wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą
mogły głosować w obwodach utworzonych w tych 
jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń
o prawie do głosowania. 

 
Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po 
dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy 
 

- Wyborcy, czasowo przebywający poza miejscem 
zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy 
zameldowani na pobyt czasowy) oraz wyborcy 
nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział
w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni 
złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze 
której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej 
w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do 11 
października 2007 r. 

- Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę
wojskową oraz pełniący służbę w charakterze 
kandydatów na żołnierzy zawodowych lub 
odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, 
ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie 
cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, 
policjanci z jednostek skoszarowanych, 
funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Służby Więziennej pełniący służbę w systemie 
skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział
w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni 
złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców 
w wybranym przez siebie obwodzie w danej 
miejscowości. 
Wniosek składa się w urzędzie gminy do dnia 
7 października 2007 r. Osoby, które przybyły do 
miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą
złożyć wniosek najpóźniej w 2 dniu przed dniem 
wyborów. 

- Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania 
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 
na obszarze gminy, w której stale zamieszkują.
W tym celu powinni oni złożyć wniosek o dopisanie 
do spisu wyborców w wybranym obwodzie. 
Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej 
w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 
11 października 2007 r. 

 
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie 
do głosowania 
 

- Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu 
przed dniem wyborów może otrzymać
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zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować
w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za 
granicą lub na polskim statku morskim. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do 
głosowania składa się w urzędzie gminy, w której 
wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej 
w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do 
19 października 2007 r. Wyborca, któremu wydano 
zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie 
z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu 
swego zamieszkania. Należy zwrócić szczególną
uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do 
głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od 
przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego 
zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu 
w obwodzie właściwym dla w miejsca swego 
zamieszkania. 

 
Głosowanie wyborców stale zamieszkałych za 
granicą
- Wyborcy stale zamieszkali za granicą, którzy 

będą przebywać w Polsce w dniu wyborów, mogą
wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie 
głosowania, jeśli przedłożą obwodowej komisji 
wyborczej ważny polski paszport oraz dokument 
potwierdzający, że stale zamieszkują za granicą.
Dokumentem takim może być np. karta stałego 
pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za 
granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie 
do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia 
społecznego za granicą. Na tej podstawie 
obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do 
spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez 
odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na 
ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje 
wizowe. 

 
3. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu 
głosowania 
 

- W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze 
dopisują do spisu wyborców jedynie tych 
wyborców, którzy: 
- przedłożą zaświadczenie o prawie do 

głosowania, 
- zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują,

że stale zamieszkują na terenie danego obwodu 
głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie 
otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich 
prawa wybierania lub o objęciu spisem 
wyborców w innym obwodzie, 

- zostali skreśleni ze spisu w związku 
z umieszczeniem w spisie wyborców w szpitalu 
lub zakładzie pomocy społecznej, jeżeli 
udokumentują, że opuścili szpital lub zakład 
pomocy społecznej w przeddzień wyborów, 

- są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi 
za granicą, głosującymi w kraju na podstawie 
ważnego polskiego paszportu, 

- przybyli do szpitala lub zakładu pomocy 
społecznej w przeddzień wyborów. 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
Ferdynand Rymarz 
 

********** 

 

KOMUNIKAT 
z dnia 17 września 2007 r. 

 

Podaje się do publicznej wiadomości informacje 
o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu, 
powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r., 
jej siedzibie i pełnionych dyżurach: 
 

I. SKŁAD KOMISJI: 
1. Marian Raszewski: Przewodniczący Komisji, 

Komisarz Wyborczy w Kaliszu, sędzia Sądu 
Okręgowego w Kaliszu 

2. Mariusz Tomaszewski: Zastępca Przewodniczącego 
Komisji, sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 

3. Wojciech Vogt: Zastępca Przewodniczącego 
Komisji, sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu 
Członkowie: 

4. Janusz Roszewski: sędzia Sądu Okręgowego 
w Kaliszu 

5. Stanisław Pilarczyk: sędzia Sądu Okręgowego 
w Kaliszu 

6. Karolina Balcer-Rachel: sędzia Sądu Rejonowego 
w Krotoszynie 

7. Krzysztof Urbaniak: sędzia Sądu Rejonowego 
w Pleszewie 

8. Krystyna Grobelna: sędzia Sądu Rejonowego 
w Kaliszu 

9. Danuta Gajdziak: sędzia Sądu Rejonowego 
w Kaliszu 

10. Anna Krysicka: sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu 
 

Sekretarz Komisji - Barbara Spież: Dyrektor Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu. 
 

II. SIEDZIBA KOMISJI: 
ul. Staszica 47A (wejście B, II piętro), 62-800 Kalisz, 
pokój nr 8, tel./fax: (0-62) 753-88-80 (-86), poczta 
elektroniczna: kal-wyb@poczta.kbw.gov.pl 
 

III. DYŻURY: 
1. W celu przyjmowania do zarejestrowania zgłoszeń

okręgowych list kandydatów na posłów oraz 
kandydatów na senatorów Komisja pełni dyżury 
w swej siedzibie: 
- w dniach 18, 19, 20, 21, 24, 25 września 2007 r. 

od godz. 900 - 1500 
- w dniu 22 września 2007 r. (sobota) od godz. 

900 - 1200 
- w dniu 26 września 2007 r. (środa) od godz. 

900 - 2400.
2. W pozostałych dniach roboczych w okresie kampanii 

wyborczej pełni dyżury jeden członek Komisji 
i Sekretarz Komisji w godzinach od 900 - 1500 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu 
Marian Raszewski 

********** 
 

KOMUNIKAT 
 

Podaje się do publicznej wiadomości składy 
obwodowych komisji wyborczych, po ukonstytuowaniu 
w dniu 1 października 2007 r., powołanych do 
przeprowadzenia na obszarze Gminy Opatówek 
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 21 października 2007 roku 
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Obwodowa Komisji Wyborcza Nr 1 z siedzibą
w Opatówku 
 

Anna Michalak  - Przewodniczący Komisji 
Joanna Pilas  - Z-ca Przewodniczącego 
Członkowie: 
Jerzy Tylczyński 
Paweł Wróblewski 
Aleksandra Foltyńska 
Emilia Rybka 
Zofia Gąsiorowska 
Elżbieta Włodarska 
 

Obwodowa Komisji Wyborcza Nr 2 z siedzibą
w Opatówku 
 

Daria Pawlak  - Przewodniczący Komisji 
Leon Kliński  - Z-ca Przewodniczącego 
Członkowie: 
Daria Antczak 
Halina Pływaczyk 
Monika Matysiak 
Anna Foltyńska 
Adam Gabarski 
Mieczysława Jaskuła

Obwodowa Komisji Wyborcza Nr 3 z siedzibą
w Chełmcach 

Jarosław Budka  - Przewodniczący Komisji 
Jarosław Antczak  - Z-ca Przewodniczącego 
Członkowie: 
Mieczysław Łuczak 
Monika Pluta 
Ewelina Chojnacka 
Katarzyna Pfeifer 
Maria Mikołajczyk 
Krystyna Gruszka 
 

Obwodowa Komisji Wyborcza Nr 4 z siedzibą
w Rajsku 
 

Halina Czajkowska  - Przewodniczący Komisji 
Marta Ziółkowska - Z-ca Przewodniczącego 
Członkowie: 
Stefania Wiewiórkowska 
Eligiusz Wszędobył
Magdalena Chojnacka 
Danuta Wiertelak 
Edyta Jakubek 
Violetta Galant 
 

Obwodowa Komisji Wyborcza Nr 5 z siedzibą
w Tłokini Wielkiej 
 

Bronisław Krakus - Przewodniczący Komisji 
Tomasz Henka  - Z-ca Przewodniczącego 
Członkowie: 
Krzysztof Drobnik 
Maciej Gruszka 
Wioletta Olejnik 
Magdalena Kwietniak 
Piotr Sałata 
Joanna Wojtczak 
 

Obwodowa Komisji Wyborcza Nr 6 z siedzibą
w Opatówku 
 

Damian Jakóbczak - Przewodniczący Komisji 
Barbara Piechota - Z-ca Przewodniczącego 

 
Członkowie: 
Agnieszka Miluśka 
Andrzej Knop 
Karolina Olejniczak 
Agnieszka Narczyńska 
Jadwiga Wasilewska 
Hanna Lutosławska 

 
********** 

 
OBWIESZCZENIE 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 8 września 2007 r. 

 

Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust. 5 ustawy 
z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 
z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do 
wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 21 października 2007 r.: 
 

wyciąg

Okręg wyborczy nr 36 do Sejmu i okręg wyborczy nr 
35 do Senatu obejmują ten sam obszar stanowiący 
część województwa wielkopolskiego. W okręgu 
wyborczym nr 36 do Sejmu wybieranych będzie 
12 posłów, w okręgu wyborczym nr 35 do Senatu 
wybieranych będzie 3 senatorów. 
W skład każdego z tych okręgów wyborczych 
wchodzą powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, 
kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, 
ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki oraz 
miasta na prawach powiatu: Kalisz, Leszno. 
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się
w Kaliszu przy ul. Staszica 47a. 
 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
/-/ Ferdynand Rymarz 
 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. 
Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, 
Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. 
Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r., Nr 218, poz. 1592 oraz 
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766. 

 

*************************************** 
 

JUBILEUSZ 125-LECIA 
OSP OPATÓWEK 

 

W dniu 29 września obchodziliśmy piękny 
jubileusz 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Opatówku. Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się
przemarszem ulicami Opatówka do kościoła, gdzie 
odprawiona została msza święta w intencji zmarłych 
naszych przodków oraz tych, którzy obecnie kontynuują
rozpoczęte przez nich ochotnicze pożarnictwo. Mszę św. 
odprawił ks. prałat Władysław Czamara. W drodze 
powrotnej z kościoła, przy dźwiękach orkiestry dętej, 
udaliśmy się pod pomnik na opatóweckim rynku, gdzie 
zostały złożone kwiaty ku czci tych, którzy odeszli, 
a pochowani zostali w różnych miejscach (wcześniej 
kwiaty złożono na naszym cmentarzu). 
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Pragnę zakomunikować, że w tym uroczystym dla nas 
dniu wręczone zostały druhom medale i odznaczenia. 
- Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: 

druh Mariusz Małoburski i druh Maciej Wiertelak 
- Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: 

druh Dariusz Grabowski i druh Piotr Jaskuła
- Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał

druh Sebastian Wardęcki. 
- Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali druhowie: 

Łukasz Adamiak, Łukasz Cichy, Damian Grabowski, 
Maciej Kopeć, Szymon Machelak, Sebastian 
Olejniczak. 

Uroczystego aktu wręczenia dokonał Wiceprezes 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP druh Leszek 
Aleksandrzak - serdecznie dziękujemy. 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w uznaniu 
zasług na rzecz rozwoju województwa wielkopolskiego, 
wyróżnił Odznaką Honorową "Za Zasługi dla 
Województwa Wielkopolskiego" Ochotniczą Straż
Pożarną w Opatówku; uroczystego wręczenia zbiorowej 
odznaki dokonał Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Pan Józef Racki - serdecznie 
dziękujemy. 

Na naszą uroczystość zaprosiliśmy liczne grono gości, 
władze samorządowe i administracyjne oraz związkowe 
OSP RP. Zaszczycili nas swoja obecnością: poseł na 
Sejm RP - Pan Adam Rapacki, Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego - Pan Józef Racki, 
Starosta Kaliski - Pan Krzysztof Nosal, Wicestarosta 
Kaliski - Pan Piotr Kaleta, Wójt Gminy Opatówek - Pan 
Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy - Pan Krzysztof 
Dziedzic, radni Gminy Opatówek na czele 
z Przewodniczącym Rady Gminy - Panem Andrzejem 
Michalskim, radni Powiatu Kaliskiego, działacze 
związkowi Związku OSP RP i Wiceprezes Oddziału

Powiatowego - druh Leszek Aleksandrzak, Komendant 
Gminny OSP - druh Stanisław Baran, liczne delegacje 
druhów strażaków z OSP: Borów, Cienia Pierwsza, 
Cienia Druga, Kobierno, Michałów, Sierzchów, Rajsko, 
Trojanów, Tłokinia Wielka, Zduny, Iwanowice wraz ze 
sztandarami. Gościliśmy również delegacje zaprzyjaź-
nionego Koła Gospodyń Wiejskich z Opatówka oraz 
sympatyków i przyjaciół OSP w Opatówku w osobach: 
Pani Jadwiga Miluśka - dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Opatówku, Pani Jolanta Pokojowa - 
dyrektor Gimnazjum w Opatówku, Pan Jerzy Marciniak - 
dyrektor MHP, Pan Jan Kowalkiewicz - prezes TPO, 
Państwo Jadwiga i Henryk Menclowie, Pan Paweł
Nawrocki - komendant Policji w Opatówku. 

W trakcie trwania uroczystego przyjęcia 
w naszej sali otrzymaliśmy szereg życzeń i gratulacji od 
osób, które wymieniłem - za które serdecznie 
dziękujemy. Ponadto przysłano listy gratulacyjne na ręce 
Wójta Gminy i OSP w Opatówku od: Prezesa Zarządu 
Głównego Związku OSP RP - druha Waldemara 
Pawlaka oraz Posła na Sejm RP - Pana Andrzeja 
Grzyba. Listy te zostały uroczyście odczytane przez dh 
Sebastiana Wardęckiego i Pana Mieczysława Łuczaka - 
radnego Powiatu Kaliskiego. Miłym akcentem były liczne 
wpisy gości do Złotej Księgi OSP w Opatówku. 

Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenia 
i zechcieli przybyć w tym dniu do nas, aby razem 
świętować jubileusz, składam serdeczne podziękowania 
w imieniu druhów z OSP Opatówek. 

Osobne podziękowania kieruję do osób, które 
pomagały w przygotowaniach. Pani Jadwidze Miluśce 
i Pani Barbarze Sulwińskiej za opracowanie specjalnego 
wydania "Opatowianina" - do lektury którego zachęcam - 
oraz za wypożyczenie wystawy zdjęć Opatówka, tego 
sprzed lat i obecnego. 
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Państwu Jadwidze i Henrykowi Menclom dziękuję za 
smaczne ciasto, Panu Jerzemu Marciniakowi za 
przygotowanie gabloty z historycznymi dokumentami. 

Chciałbym w tym miejscu podziękować za udział
w przygotowaniach do uroczystości Panom: Wójtowi 
Gminy - Sebastianowi Wardęckiemu i Sekretarzowi 
Gminy - Krzysztofowi Dziedzicowi, a za ich 
pośrednictwem dziękuję pracownikom Urzędu Gminy 
i wszystkim, którzy uroczystość wsparli, za okazaną
życzliwość.
Krzysztof Karolewski 
 

*************************************** 
 

DOŻYNKI GMINNE 2007 
 

"...nie ma nic lepszego, niż cieszyć się i o to dbać, by 
szczęścia zaznać w swym życiu. Bo też, że człowiek je 
i pije, i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie - 
to wszystko dar Boży". 
 

Już od wielu lat dożynki są tradycyjnym 
świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane 
plony. Są też okazją do wypoczynku i dobrej zabawy po, 
pełnej wysiłku, pracy na roli. W tym roku Gminne 
Dożynki odbyły się we wsi sołeckiej Rajsko. 
Nieodłącznym atrybutem dożynek były różnorodne 
wieńce symbolizujące obfitość zebranych plonów. 

Uroczystości dożynkowe - parafialno-gminne - 
rozpoczęły się Mszą Św. w kościele w Rajsku pw. Św. 
Michała Archanioła, odprawioną w intencji rolników 
przez ks. Grzegorza Kamzola oraz ks. dr Władysława 
Czamarę. Po mszy, z towarzyszeniem orkiestry OSP 
z Chełmc, gospodarze oraz goście przeszli na miejsce 
uroczystości. Wieńce wykonane i niesione były przez 
delegacje m.in. ze wsi: Borów, Cienia Pierwsza, Cienia 
Druga, Józefów, Opatówek, Rajsko, Sierzchów, Szulec, 
Szałe, Trojanów, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Wielka, 
oraz wsi z sąsiednich gmin reprezentujących parafię
Rajsko. 

W okolicznościowym przemówieniu, zwracając
się do zgromadzonych gości, ale przede wszystkim do 
rolników Wójt Gminy Sebastian Wardęcki powiedział:

"Szanowni Państwo, 
Spotykamy się dzisiaj w gościnnym sołectwie 

Rajsko, na dorocznym święcie wszystkich ludzi 
związanych w jakikolwiek sposób z uprawą ziemi. 
Święcie, które jest w polskiej wielowiekowej tradycji 

podziękowaniem od nas wszystkich za ich ciężki trud, za 
codzienną walkę z trudnościami. 
Moje powitanie chcę zacząć od podziękowania 
czcigodnym kapłanom za uroczystą Mszę Świętą
dziękczynną za tegoroczne plony i w intencji rolników. 

Witam serdecznie zgromadzonych tu dzisiaj 
rolników, ogrodników, sadowników i hodowców, witam 
delegacje z 28 sołectw naszej gminy. 
Witam zgromadzonych gości i mieszkańców gminy 
Opatówek. 

O pracy rolników tak bardzo pięknie powiedział
Papież Jan Paweł II "Oddaję hołd spracowanym rękom 
polskiego rolnika. Tym rękom które z trudnej ciężkiej 
ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach 
zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić." 

Obowiązkiem każdego z nas jest podejmowanie 
odpowiednich działań w trosce o to, aby wartość ziemi 
była zawsze szanowana i chroniona. W każdej 
dziedzinie życia, nie tylko w rolnictwie, ważne jest, aby 
ziarno, które ma przynosić obfity owoc padało
w użyźnioną, szanowaną i kochaną glebę.

Szanowni Goście 
Przed chwilą otrzymałem z rąk Starostów 

dzisiejszych dożynek, pachnący wspaniały bochen 
chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które 
wzrastało i dojrzewało na tej ziemi.  

Dziękuję bardzo za ten dar. Zboże i z niego 
wypieczony chleb jest wynikiem współdziałania Stwórcy 
i człowieka. Jest to również wyobrażenie Waszego trudu 
Drodzy Rolnicy. Przepiękna polska tradycja nakazuje 
dzielić się chlebem. Ten gest jest wyrazem braterstwa, 
przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu 
człowiekowi.  

Ja również chcę się podzielić tym chlebem ze 
wszystkimi mieszkańcami naszej gminy i przybyłymi do 
nas gośćmi. Chciałbym aby ten podział był sprawiedliwy. 
Niech chleba nigdy i nikomu nie zabraknie w naszej 
gminie i naszej Ojczyźnie. 
 

Szanowni Zebrani 
Niewątpliwie największą wartością w naszej 

gminie są różne gałęzie rolnictwa i ludzie z nimi 
związani, bowiem gmina nasza jest gminą wiejską
o czym świadczą liczby: na ponad 10.000 hektarów 
powierzchni, jaką zajmuje gmina Opatówek, aż 8,5 
tysiąca hektarów to użytki rolne, na których istnieje 1481 
gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa 
wynosi więc ponad 5,5 hektara. 

Są wśród nich gospodarstwa niewielkie, 
rodzinne, produkujące na własne potrzeby, są jednak 
także duże gospodarstwa rolne specjalistyczne 
i wielobranżowe o powierzchni ponad 50 hektarów. 
W naszej gminie przeważają gleby o niższych klasach, 
dlatego tym bardziej włożyć trzeba wiele pracy 
i środków, aby uzyskać dobre plony. 
 

Drodzy Mieszkańcy i Szanowni Goście 
Dożynki to radość i odpoczynek po ciężkiej 

pracy. To także uroczystość religijna, dziękczynienie za 
plony, element kultury ludowej, ukazujący wierność 
i bogactwo tradycji. 

To jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego 
rolnika mający długą tradycję na ziemiach polskich i nie 
tylko. Obchodzono je już w XVI wieku, kiedy rozwinęła
się gospodarka folwarczno - dworska. Początkowo było
to podziękowanie właścicieli majątków ziemskich za 
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pracę najętych do pracy żniwiarzy. Była zabawa, 
poczęstunek i tańce - jako nagroda za dobrze wykonaną
pracę przy żniwach i zebrane plony. Wieniec dożynkowy 
musiał zawierać wszystkie rodzaje zebranych plonów 
i uosabiać wielkość urodzaju. Wieniec niosła najlepsza 
żniwiarka, za nią postępował orszak odświętnie 
ubranych żniwiarzy niosących wyczyszczone 
i przystrojone kwiatami sierpy i kosy. Wieniec niesiono 
do kościoła do poświęcenia, następnie ze śpiewem 
w uroczystym pochodzie udawano się do właściciela 
pola - gospodarza dożynek. 

Pieśni śpiewane na dożynkach mówiły o plonie 
i trudzie żniwiarzy, wyrażały troskę o przyszłe urodzaje 
i życzenia. Później była uczta i zabawa. 
 

Drodzy Rolnicy, Szanowni Goście 
Zmienia się Polska, zmienia się także nasza 

gmina, nasze wsie sołeckie, nasze otoczenie. Od ponad 
3 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Było wiele 
kontrowersji, ale otrzymaliśmy szansę, jesteśmy bliżej 
świata i zyskujemy nowe możliwości. Nie brakuje 
kłopotów i trudności, ale wspólnymi siłami, zgodną pracą
z pewnością da się je rozwiązać.

Szanowni Państwo 
Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, 

którzy w bardzo konkretny sposób włączyli się
w przygotowanie dzisiejszych dożynek. Lista nazwisk 
i instytucji jest długa - będzie prezentowana podczas 
części artystycznej. 
Dziękuję sponsorom, dziękuję Starostom Dożynek, 
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Rajsku, Kołom 
Gospodyń z całej gminy, Jednostkom OSP, Dyrekcji 
Zespołu Szkół w Rajsku, Zespołowi Orkiestrze OSP 
z Chełmc, Sołtysom i delegacjom. 

Życzę Wam rolnicy, Mieszkańcy i Goście, aby 
nigdy nie zabrakło na Waszych stołach tego 
najważniejszego symbolu dożynek - chleba. Szanujmy 
go i szanujmy tych, dzięki którym go mamy. 

A rolnikom jeszcze dziękuję za zebrane plony - 
Bóg zapłać i Szczęść Boże na kolejne lata. 
Wszystkim Państwu życzę udanego świętowania. 
Bawmy się i radujmy. Zapraszam do wspólnej zabawy". 

Następnie, Wójt Gminy wraz 
z Przewodniczącym Rady Gminy i Starostami Dożynek 
podzielił się otrzymanym w darze chlebem 
z uczestnikami uroczystości. Starostami dożynek w tym 
roku byli: pani Aleksandra Wszędobył z Rajska, która na 

41 hektarach, wraz mężem Eligiuszem prowadzi 
produkcję drobiarską i uprawę zbóż oraz pan Ryszard 
Prus z Cieni Drugiej prowadzący wraz z żoną
specjalistyczne gospodarstwo ogrodnicze ukierun-
kowane na produkcję pomidorów. 

Po części oficjalnej nadszedł czas na występy. 
Uczestnicy dożynek mogli wysłuchać piosenek 
w wykonaniu Bogusławy Malinowskiej z Rajska, 
Bogusławy i Natalii Mikołajczyk z Rajska, Olimpii 
i Patrycji Dubiel, oraz podziwiać kunszt taneczny 
zespołu CDN - laureata wielu konkursów i przeglądów, 
CDN-Junior oraz uczennic z Zespołu Szkół w Rajsku, 
a Olimpia Dubiel zaprezentowała 3 utwory skrzypcowe. 

Nie zabrakło przysmaków, które przygotowały
panie z KGW w Rajsku i Opatówku: była zupa 
pomidorowa, chleb ze smalcem i ogórkiem kwaszonym, 
ciasto drożdżowe; były atrakcje dla dzieci: zjeżdżalnie, 
kolejki, stragany ze słodyczami i zabawkami. 

Z muzyką popularno-taneczną i biesiadną
wystąpił zaproszony z Katowic zespół "Biesiada Polska 
z Humorem", a wieczorem do tańca grał zespół "Impuls". 
Wieczorem, niebo rozświetliły wielokolorowe pióropusze 
sztucznych ogni. 
 
Organizatorzy dziękują sponsorom, którzy jak zwykle 
pośpieszyli z pomocą rzeczową i finansową. Oto oni: 
1. Państwo Hanna i Janusz Przybysławscy - Firma 

"MEYGER" z Opatówka 
2. Pan Faustyn Gaweł z Rajska 
3. Gospodarstwo Ogrodnicze Pana Zbigniewa 

Rychtera 
4. Zakład Wyrobów Metalowych FUTURE z Opatówka 
5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 

w Opatówku 
6. Pan Mieczysław Wanga z Nędzerzewa 
7. Firma DROMAX 
8. Pan Rafał Świątek 
9. Pan Wiktor Piętka 
10. Pan Krzysztof Rutkowski Zakład Weterynaryjny 

w Opatówku 
11. Gospodarstwo Ogrodnicze Pana Ryszarda Prusa 

z Cieni Pierwszej 
12. Państwo Aleksandra i Eligiusz Wszędobyłowie 

z Rajska 
13. Piekarnia Państwa Mikołajczyków z Sierzchowa 
14. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku 

Oddział w Opatówku 
15. Państwo Grażyna i Ryszard Bronsiowie - Firma 

BARTEX z Liskowa 
16. Państwo Maria Jolanta i Czesław Wardęccy 

z Opatówka 
17. Firma Handlowo - Usługowa Trans-Sól Pana 

Andrzeja Brodziaka z Szałego 
18. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kaliszu 
19. Pan Jan Kolański - Firma "Jutrzenka" 
20. Państwo Dorota i Paweł Naszyńscy z Opatówka 
21. Pani Jolanta Wilczyńska firma VALEO 
22. Firma Gamex z Czekanowa z panem Henrykiem 

Suchorzewskim 
23. Pani Elżbieta Paś z Opatówka 
24. Państwo Jadwiga i Henryk Menclowie 
25. Piekarnia Pani Katarzyny Maik w Opatówku 
26. Zakład Budowlano - Transportowo - Handlowy Pana 

Pawła i Hieronima Łuczaka z Kalisza 
 

*************************************** 
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KONKURS "GMINA OPATÓWEK 
W ZIELENI I KWIATACH" 

 

Wiosną tego roku, Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Braci Gillerów w Opatówku i Towarzystwo Przyjaciół
Opatówka ogłosiły konkurs "Gmina Opatówek w zieleni 

i kwiatach". Konkursowi patronował Wójt Gminy 
Opatówek - Sebastian Wardęcki. Celem konkursu było
inicjowanie i promowanie aktywności mieszkańców 
gminy Opatówek na rzecz otaczającego środowiska 
oraz poprawa estetyki naszej miejscowości. Zadaniem 
uczestników było zaprojektowanie i wykonanie 
kompozycji roślinnych w przydomowych ogródkach, 
w otoczeniu firm, na balkonach, loggiach i tarasach. 

Do konkursu zgłosiło się 5 uczestników. Komisja 
Konkursowa w składzie: Jadwiga Miluśka, Jan 
Kowalkiewicz, Aleksandra Kaleńska i Krystyna Nowak 
odwiedziła w dniu 23 sierpnia zgłoszone obiekty. Były to: 
ogród Czesławy i Artura Jaśkiewiczów z Michałowa 
Drugiego, ogród Aleksandra Korzeniowskiego 
z Opatówka, ogród Anety i Pawła Kołacińskich z 
Sierzchowa, ogród Danuty Urbaniak z Opatówka i ogród 
Wspólnoty Mieszkaniowej z balkonem Anny Słomian z 
Opatówka. Komisja stwierdziła, że wszystkie zgłoszone 
obiekty świadczą o wielkiej trosce ich gospodarzy 
o piękno i estetykę. Ich utrzymanie wymaga wiele pracy, 
znajomości uprawy kwiatów i krzewów oraz poczucia 
estetyki. Ze względu na małą liczbę zgłoszeń Komisja 
nie przyznała kolejnych nagród, lecz postanowiła
uhonorować wszystkich właścicieli ogródków. Komisja 
zwróciła jednak uwagę na szczególnie piękną kompo-
zycję roślin ozdobnych i architektury ogródkowej 
w ogrodzie Anety i Pawła Kołacińskich w Sierzchowie. 

19 września odbyło się w bibliotece w Opatówku 
podsumowanie konkursu, na które zaproszono 

uczestników konkursu i członków Komisji Konkursowej. 
W spotkaniu wziął udział Sekretarz Gminy - Krzysztof 
Dziedzic. Uczestnicy otrzymali podziękowania i książki 
pt. "Piękne ogrody" wydawnictwa "Arkady", które mogą
się przydać w dalszym upiększaniu ogrodów. Wszyscy 
stwierdzili, że konkurs należy kontynuować w następ-
nych latach. W naszej gminie jest wiele pięknych 
ogródków przydomowych i szkoda, że ich właściciele nie 
wzięli udziału w konkursie. Każdy, kto dba o swoje 
otoczenie, przyczynia się do lepszego wizerunku naszej 
gminy. Przede wszystkim jednak, estetyczne otoczenie 
to radość dla tych, którzy o nie dbają, ale to także miły
widok dla przechodniów i sąsiadów. 

Wierzymy, że przykład uczestników naszego 
konkursu będzie zachętą dla innych do pracy nad 
stworzeniem pięknego ogródka, czy zagospo-
darowaniem balkonu. Wkrótce zostanie ogłoszone 
kolejne wydanie konkursu na rok 2008. Zdjęcia ogrodów 
tegorocznych uczestników konkursu można obejrzeć na 
wystawie w korytarzu Urzędu Gminy. 
 

Jadwiga Miluśka 
 

*************************************** 
 

KONCERT - KULFON I MONIKA 
ORAZ MANDARYNA 

 

Dzięki współpracy Gminy Opatówek z Gminą
Godziesze Wielkie w dniu 27 września 2007 roku 
zorganizowany został koncert dla dzieci i młodzieży ze 
szkół z terenu obu gmin. Na początku koncertu wystąpiły
dobrze znane wszystkim dzieciom bajkowe postaci 
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z popularnego programu telewizyjnego "Ciuchcia" - 
Kulfon i Monika - którzy zabawiali najmłodszych 
uczestników zabawy wspaniałymi dialogami, żartami 
i piosenkami. W postaci te wcielili się aktorzy: Mirosław 
Wieprzewski (Kulfon) i Zbigniew Poręcki (żaba Monika). 

Po występie dziecięcych ulubieńców swój 
koncert zaprezentowała Marta Wiśniewska - 
"Mandaryna". Tym razem na widowni zasiadła starsza 

młodzież - z gimnazjów. Piosenkarka wystąpiła
w towarzystwie tancerzy dając prawdziwe "show". 
Zaśpiewała z zespołem swoje największe przeboje "na 
żywo". Po koncercie młodzież skupiła się wokół sceny, 
a Mandaryna wszystkim chętnym rozdawała autografy. 

Impreza była bardzo udana, a zarówno starsi jak 
i młodsi długo będą ją wspominać, jako miłą chwilę
wytchnienia pomiędzy dniami wypełnionymi nauką.

*************************************** 
 

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 
 

Sprzątanie świata 
 

W ramach akcji "Sprzątanie świata" w Szkole 
Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku w dniu 
21.09.2007r. przeprowadzone zostały zajęcia 
kształtujące umiejętności segregowania odpadów. 
W czasie akcji odbyły się zajęcia praktyczne, dotyczące 
segregacji odpadów prowadzone przez panią Lidię
Antczak. Poszczególne klasy otrzymały certyfikaty 
ekologiczne. Uczniowie uroczyście obiecali, że będą się

starać zawsze działać na rzecz środowiska. W akcji 
pomagały samorządy uczniowskie klas I - III i IV - VI. 
Dzięki współpracy dyrekcji, nauczycieli i uczniów akcja 
przebiegła sprawnie i efektywnie, a zamierzone cele 
zostały osiągnięte. 
 

Lidia Antczak, Aneta Cyl, Agnieszka Kaźmierczak 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 

Inauguracja roku szkolnego 2007/2008 

3 września 2007 roku powitaliśmy nowy rok 
szkolny. Na uroczystość przybył Pan Sebastian 
Wardęcki - Wójt Gminy Opatówek i Pani Małgorzata 
Kisiela - Przewodnicząca Rady Rodziców. Wszystkich 
zebranych powitaliśmy krótkim programem 
artystycznym. Najgoręcej jednak zostali powitani 
uczniowie z oddziału przedszkolnego oraz 
pierwszoklasiści. Im to Wójt Gminy ufundował i wręczył
osobiście drobne upominki w postaci przyborów 
szkolnych. Do nas, uczniów skierował wiele ciepłych 
słów, życząc sukcesów w nauce i sporcie. Na tym 
spotkaniu powitaliśmy nowych nauczycieli: P. Karolinę
Gawarkiewicz - nauczycielkę języka niemieckiego 
i P. Rafała Mrozińskiego - nauczyciela informatyki 
i fizyki. Pierwszy dzień roku szkolnego był dla nas 
radosny. Powitała nas bowiem odnowiona szkoła
z nowym dachem i wymienionymi oknami. Tak 
widocznego remontu nie było u nas od dawna. 
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Pani Dyrektor podziękowała Panu Wójtowi za 
wsparcie finansowe i zaangażowanie w to 
przedsięwzięcie. Wyrazem wdzięczności był bukiet 
kwiatów i ciepłe słowa. 

Uczniowie gromkimi brawami podziękowali 
wszystkim, którzy przyczynili się do efektownego 
wyglądu naszej szkoły. 
 

Samorząd Uczniowski 
 

*************************************** 
 

BAJKOWA NOC W BIBLIOTECE 
 

Tradycyjnie już biblioteka w Opatówku 
organizuje dla swoich najmłodszych czytelników zajęcia 
w czasie ferii zimowych i letnich wakacji. Po raz trzeci 
dzieci żegnały się z wakacjami na nocnym spotkaniu 
w bibliotece. W tym roku "Bajkowa noc" odbyła się
z 29 na 30 sierpnia. Uczestniczyło w niej 16 dzieci - 
czytelników biblioteki, które brały udział także w waka-
cyjnych "Wędrówkach szlakami opatowskich legend". 
Dzieci w przebraniach bohaterów książek przyszły ze 
swoimi ulubionymi przytulankami. Najpopularniejszą
postacią okazała się Pippi, ale była też smerfetka, 
królewna, dzidziuś, Robin Hood, jaskiniowiec, 
komandosi, Batman, kotka z kocurem i myszka. Nad 
całością czuwał muszkieter czyli Barbara Sulwińska oraz 
nimfa leśna - Małgosia Sulwińska, która przygotowała
i przeprowadziła różne zabawy i konkursy. 

Atmosfera była znakomita, bo wszystkie dzieci 
miały wielką ochotę się bawić, a jednocześnie z uwagą
przenosiły się w krainę baśni, słuchając ulubionych 

utworów. Dopisywały także apetyty. Rzadko w bibliotece 
jest tyle śmiechu i hałasu oraz popisów gimnastycznych. 
Przed północą z dzikim rykiem zjawił się biały duch. 
Zamierzał porwać największego rozrabiakę, ale 
zaatakowany przez komandosów i pozostałych 
uczestników zabawy musiał uciekać "gdzie pieprz 
rośnie". O północy ogłoszono ciszę nocną. Dzieci 
rozłożyły swoje karimaty, śpiwory i poduszki, ale sen nie 
chciał przyjść. Niełatwo jest zasnąć po takiej zabawie 
wśród książek, z których wygląda tyle bajkowych 

postaci. A rano nieubłagana pobudka, gdyż biblioteka 
musi normalnie funkcjonować, jak zwykle od 730.
Jeszcze tylko bajkowe śniadanie i... do następnych 
wakacji. 
 

Jadwiga Miluśka 
 

********** 
 

Zmiana godzin pracy Filii Bibliotecznej w Tłokini 
Wielkiej 
Z dniem 1 października 2007 r. Filia Biblioteczna 
w Tłokini Wielkiej będzie pracowała w następujące dni 
w godzinach: 
Poniedziałek: 1200-1800 
Wtorek:  1045-1445 
Środa:  1100-1700 
Czwartek: 1045-1445 

*************************************** 
 

POŻEGNANIE WAKACJI 
 

Dnia 30.08.2007r. odbyła się zabawa 
profilaktyczna "Pożegnanie wakacji" w Gminnym 
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Ośrodku Kultury w Opatówku. Organizatorami byli: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, 
Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, Świetlica 
Środowiskowa "Słoneczko" w Opatówku. W zabawie 
wzięło udział około 100 dzieci z terenu gminy Opatówek. 
Zabawa "Pożegnanie wakacji" miała za zadanie 
wyuczenia prawidłowych form spędzania czasu 
wolnego. 

Głównym celem organizatorów było
upowszechnianie promocji zdrowego stylu życia bez 
nałogów, wspomaganie rodzin w procesie 
wychowywania dzieci oraz ich integrację. Dzieci wzięły
udział w grach i zabawach sprawnościowych, odbyły się
wybory Miss i Mistera Wakacji 2007. Miały również

miejsce liczne konkursy i poczęstunek. Każde dziecko 
otrzymało nagrodę. Napoje dla uczestników przekazała
P. Halina Sroczyńska. Gorącą zabawę ostudziła
niespodzianka w postaci lodów ufundowanych dzieciom 
przez Wójta Gminy Pana Sebastiana Wardęckiego. 

Realizacja imprezy odbyła się zgodnie 
z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Opatówek na rok 
2007. 
 

*************************************** 
 

RAJD "BARWY JESIENI" 
 

W dniu 5 października Starostwo Powiatowe 
w Kaliszu, wspólnie z Urzędem Gminy w Opatówku, 
PTTK, Urzędem Miejskim w Kaliszu, Zespołem Szkół im. 
St. Mikołajczyka oraz Nadleśnictwem Kalisz 
zorganizowali rajd pn. "Barwy Jesieni". Celem rajdu było
popularyzowanie turystyki pieszej i rowerowej, budzenie 
wrażliwości na piękno przyrody, promowanie edukacji 
regionalnej, zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej 
oraz poznawanie piękna Ziemi Kaliskiej. W rajdzie 
uczestniczyć mogły szkolne drużyny piesze i kolarskie 
pod opieką nauczyciela, oraz turyści indywidualni. 

Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom 
rajdu okolicznościową plakietkę, ciepły posiłek przy 
ognisku na mecie rajdu oraz nagrody dla najlepszych 
drużyn. 
 

*************************************** 
 

KONSULTACJE PEDAGOGICZNO - 
PSYCHOLOGICZNE 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Opatówku informuje, że w świetlicy środowiskowej 
"Słoneczko" w Opatówku przy ul. Poprzecznej, od dnia 

1 października br. prowadzone są konsultacje 
psychologa - p. Ewy Topór. 

W każdą sobotę o godz. 900 w świetlicy 
prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci 
i młodzieży przez terapeutkę p. Justynę Skowrońską
(psychoedukacja, profilaktyka, psychoterapia). 
W każdą środę o godz. 1800 prowadzone są zajęcia 
terapeutyczne w zakresie uzależnień od środków 
psychoodurzających dla rodziców i dzieci przez 
instruktora terapii uzależnień p. Justynę Górecką.
W Szkole Podstawowej w Opatówku w siedzibie 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca" 
prowadzone są zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych 
(terapia indywidualna) przez pedagoga p. Irenę Wcisłek. 

Ponadto, zgodnie z Programem Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Opatówek na 2007 rok, zatrudniono pedagoga 
szkolnego p. Małgorzatę Olbratowską, której zakres 
pracy i działań obejmuje dzieci ze szkół: SP Sierzchów, 
SP Cienia Druga, ZS Rajsko, ZS Tłokinia Wielka, 
ZS Chełmce i Przedszkole Opatówek. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy 
i wparcia w postaci bezpłatnych konsultacji dla siebie, 
swych dzieci i rodziny prosimy o kontakt z pracownikami 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku, 
pokój nr 5, 6 (przyziemie) urzędu lub z kierownikiem 
świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku przy 
ul. Poprzecznej. 

Zadanie realizowane jest w oparciu o dotację
otrzymaną ze środków publicznych Wojewody 
Wielkopolskiego w ramach "Rządowego programu 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
w 2007r." oraz zgodnie z Programem Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Opatówek na 2007 rok. 
 

*************************************** 
 

OGŁOSZENIA 
 
Urząd Gminy w Opatówku przypomina o obowiązku 
wymiany książeczkowych dowodów osobistych na nowe 
dowody do końca 2007 roku. 
 

********** 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje, że
w terenowym obwodzie badania zwierząt rzeźnych i ich 
mięsa Nr VIII obejmującym teren gminy Opatówek 
ustalonym na 2007 rok wyznaczono n/w lekarzy 
weterynarii do wykonywania badań zwierząt rzeźnych 
poddanych ubojowi na potrzeby własne gospodarstwa: 
1. lek. wet. Dominik Ubych, ul. Parkowa 8, Opatówek, 

tel. (0-62) 76-18-172 
2. tech. wet. Marek Albrecht (czynności pomocnicze), 

ul. Parkowa 8, Opatówek, tel. (0-62) 76-18-172 
3. lek. wet. Andrzej Kupaj, Szczytniki 136, tel. (0-62) 

76-25-016, 601-769-413 
 

********** 
 
Firma działająca w branży drogowej poszukuje na 
terenie gminy Opatówek lub gmin sąsiadujących, w celu 
kupna lub dzierżawy, działki lub kilku sąsiadujących 
działek spełniających poniższe wymagania: 
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1. powierzchnia: 3,0 - 5,0 ha z możliwością dojazdu po 
drodze utwardzonej (pożądane bliskie sąsiedztwo 
drogi krajowej lub wojewódzkiej) 

2. okolice działki pozbawione zabudowy mieszkaniowej 
3. bliskie sąsiedztwo bocznicy, stacji kolejowej lub 

odcinka toru kolejowego 
4. pożądane uzbrojenie terenu z możliwością

dostarczenia ok. 800 kW energii elektrycznej 
Jesteśmy zainteresowani kupnem lub dzierżawą
długoterminową. Tel. (0-61) 871-09-59 lub 668-870-222. 
 

********** 
 
Euro Info Kalisz zaprasza przedstawicieli branż:
mechanicznej (produkcja wyposażenia i akcesoriów dla 
przemysłu, narzędzi, matryc i form odlewniczych, 
obróbka metali), automatyki przemysłowej oraz drzewnej 
(obróbka drewna, wyroby i opakowania z drewna, 
maszyny i wyposażenie dla sektora drzewnego, 
przetwórstwo odpadów z drewna) do udziału
w bezpośrednich spotkaniach biznesowych i giełdzie 
kooperacyjnej  organizowanej w dniach 15-16 listopada 
br. w Tallinie. Aby skorzystać z wyjazdu na targi 
i uczestnictwa w zaplanowanych rozmowach wystarczy 
zgłosić się do ośrodka Euro Info Centre w Kaliszu. 
Międzynarodowy wymiar targów oraz giełdy 
kooperacyjnej stwarza niepowtarzalną okazję do 
osiągnięcia sukcesu we współpracy międzynarodowej. 
Informacji udziela p. Aleksandra Manios, tel. (0-62) 765-
60-62, ul. Częstochowska 25, Kalisz. 
 

********** 
 
Agencja Ubezpieczeniowa Grupy PZU S.A. Kinga 
Juszczak, ul. Poniatowskiego w Opatówku (Agencja 
PKO BP), czynna w godz. pn.-pt.: 830 - 1630, sob.: 800 - 
1145, poza godzinami pracy Agencji nr tel. 661-737-650, 
792-202-650 świadczy usługi w zakresie: 
- obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne (OC) 
- ubezpieczenie autocasco (AC) oraz NNW pojazdów 
- kompleksowe ubezpieczenie domów i mieszkań
- kompleksowe ubezpieczenie na wyjazd za granicę
- otwarty fundusz emerytalny "Złota Jesień" OFE 
Przyjmujemy blankiety opłat OC Komunikacyjne, rolne. 
Bez dodatkowych opłat! 
 

********** 
 
Agencja Ubezpieczeniowa Stanisław Hałaczek 
w Opatówku, ul. Łódzka 30a (przed rondem), tel. (0-62) 
76-19-966 informuje, że codziennie w godz. 800 - 1600,
oprócz sobót, można zawrzeć u nas wszelkie 
ubezpieczenia majątkowe, wypadkowe i komunikacyjne 
oraz opłacić za nie składki, bądź raty składek na rzecz 
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA". 
Ponadto w agencji można zawrzeć wszelkie 
ubezpieczenia życiowe (grupowe pracowników i ich 
rodzin, jednostkowe na życie i dożycie, OFE, posagowe 
dla dzieci) będące w ofercie Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń na Życie S.A. W placówce naszej można 
również zawrzeć umowę kredytu bankowego, np. 
gotówkowego, samochodowego, hipotecznego bez 
wstępnych opłat. Świadczymy także usługi w zakresie 
tanich opłat za wszelkie należności, w konkurencyjnych 
cenach. 

Oprócz wymienionych usług zajmujemy się także
pomocą prawną polegającą na wsparciu w uzyskaniu 
lub zwiększeniu różnego rodzaju odszkodowań
należnych od firm ubezpieczeniowych bądź innych 
podmiotów. 
W wachlarzu proponowanych usług posiadamy także
usługi ksero czarno-białe o formacje A3. 
Poza wymienionymi godzinami otwarcia agencji 
jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr telefonów: 
607-714-168, 609-091-740, 603-091-795 w godzinach 
800 - 2000. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. 
Zespół Agencji Ubezpieczeniowej, Stanisław Hałaczek 
 

********** 
 
Ubezpieczenia: oferta ubezpieczeń ponad 10 
towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu: m.in. 
Warta, Hestia, HDI, Asekuracja, Uniqa, Allianz, Generali, 
YUW "TUW" i inne. Możliwość wybrania najlepszej 
oferty dla siebie. Sprawdź! Po co przepłacać? Jan 
Dzikowski, Opatówek, ul. Kościelna 13/4. Tel. 604-077-
679, po godz. 2000 tel. (062) 76-18-058. 
 

********** 
 
Biuro Rachunkowe "PODATNIK", 62-860 Opatówek, ul. 
Poniatowskiego 8, tel. (0-62) 76-18-170, 693-777-309, 
608-495-048. 
 

********** 
 
Terapia światłem BIOPTRON. Główne efekty terapii to: 
złagadzanie bólu (m.in. w reumatologii); szybsza 
regeneracja tkanek (gojenie ran). Terapia światłem 
BIOPTRON pozwala: polepszyć mikrokrążenie, 
zharmonizować procesy metaboliczne, wzmocnić
system immunologiczny, stymulować procesy 
regeneracji. Możliwość zabiegów w domu pacjenta. 
Tel. (0-62) 76-18-624, 693-868-624. 
 

********** 
 
Radca Prawny Sławomir Foltyński zaprasza do 
kancelarii przy Al. Wolności 15/7 w Kaliszu, czynnej pn.-
pt. w godz. 900 - 1500. Tel. 601-358-106. 
 

********** 
 
Sklep wielobranżowy w Opatówku przy Placu Wolności 
(obok zakładu fotograficznego) zaprasza na zakupy - 
oferujemy tanią odzież, bieliznę, kosmetyki, zabawki. 
 

********** 
 
Poszukuję opiekunki do opieki nad niepełnosprawnym 
starszym małżeństwem w Opatówku. Tel. (0-62) 76-18-
660. 

********** 
 
Język angielski - korepetycje, przygotowanie do matury, 
nauka języka od podstaw, drobne tłumaczenia. Barbara 
Andrzejak, ul. Kościuszki 30, Opatówek. Tel. (0-62) 76-
18-397. 
 

********** 
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Korepetycje z języka angielskiego, doświadczenie 
w pracy z młodzieżą gimnazjalną i licealną
(przygotowanie do matury). Tel. (0-62) 76-18-294, 663-
33-22-10. 
 

********** 
 
Sprzedam działkę o pow. 73 arów. Wiadomość:
ul. Piaskowa 2 w Opatówku. Tel. (0-62) 761-28-13. 
 

********** 
 
Sprzedam deski podłogowe sezonowane, koła
drewniane do wozu (stan dobry), kosiarkę konną,
sieczkarnię ok. 1920 rok, silnik elektryczny z 1940 r. 
Tel. (0-62) 76-12-621, 784-027-060. 
 

********** 
 
Wezmę w dzierżawę pole w okolicach Michałowa i Cieni. 
Tel. 606-330-704. 
 

********** 
 
Rencista III grupy - młody - podejmie pracę stróża. 
Tel. (0-62) 76-12-621, 784-027-060. 
 

********** 
 
Punkt Charytatywny przy parafii NSPJ w Opatówku 
składa serdeczne podziękowanie Młodej Parze 
pp. Agnieszce i Piotrowi Suchorskim, którzy przekazali 
swoje upominki ślubne w postaci przyborów szkolnych 
oraz maskotek dla dzieci najbardziej potrzebujących. 
Marianna Kocemba 
 

********** 
 
Serdeczne podziękowanie od wycieczkowiczów, grona 
sołtysów, za wspaniałą wycieczkę, podczas której 
uczestnicy podziwiali górali za wytrwałą pracę,
zgodność i życzliwość. Sołtys wsi Szałe - Ryszard 
Brodziak. 
 

********** 
 
Usługi Pogrzebowe "HADES". Kompleksowa obsługa 
24h, Cienia Trzecia nr 8, tel. 663-846-970 Winiary, 
ul. Nieszawska 12; Kalisz, ul. Kościuszki 16. Tel. 601-
194-483, 601-631-851. 
 

********** 
 
Koło Gospodyń Wiejskich w Opatówku serdecznie 
dziękuje Panu Wójtowi Sebastianowi Wardęckiemu za 
sponsorowanie zakupu szaf do przechowywania strojów 
ludowych. 
 

KONCERT MANDARYNY - GALERIA 
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