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

SESJA RADY GMINY 
 

Na dzień 30 października 2007 r. Przewodniczący Rady 
Gminy Andrzej Michalski zwołał kolejną, XIV sesję Rady 
Gminy Opatówek. Tematem wiodącym sesji było
rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał dotyczących 
nowych stawek podatków lokalnych na 2008 rok, 
a ponadto przyjęcie zmian do budżetu gminy na 2007 
rok. Proponowane zmiany w budżecie dotyczyły głównie 
przeniesień między rozdziałami i paragrafami oraz ujęcie 
dotacji celowych, jakie wpłynęły na zadania własne 
i zlecone. Budżet Gminy Opatówek po zmianach wynosi: 
dochody ogółem: 22.928.074 zł; wydatki ogółem: 
23.651.072 zł.
W sprawie podatków i opłat lokalnych na 2008 rok, radni 
przyjęli następujące uchwały: 
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 
2008 rok (Prezes GUS ogłosił średnią cenę skupu 
żyta za pierwsze 3 kwartały 2007r. w wysokości 
58,29 zł. Ponieważ cena żyta wzrosła o 22,77 zł,
nastąpiłby znaczny wzrost podatku rolnego, wobec 

czego radni, na wniosek wójta, postanowili obniżyć
cenę skupu żyta stanowiącą podstawę ustalenia 
stawki podatku rolnego do kwoty 40 zł. Po ww. 
zmianie podatek będzie naliczany na poziomie 
zbliżonym do roku 2007); 

- w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości (w obwieszczeniu Ministra Finansów 
określone zostały górne stawki kwotowe podatków 
i opłat lokalnych na 2008 rok. Radni przyjęli wzrost 
stawek podatku od nieruchomości na poziomie 
minimalnym w wys. 2,2%. Ponadto uchwalono 
zwolnienia dla nowo powstających podmiotów 
gospodarczych (50%) oraz zwolnienia od gruntów 
i budynków służących bezpieczeństwu publicznemu 
i ochronie pożytku publicznego); 

- przyjęta została informacja o podatku leśnym na 
2008 rok dla gminy Opatówek, który na podstawie 
komunikatu Prezesa GUS wyniesie na przyszły rok 
32,4016 zł za ha fizyczny lasu i jest zbliżony do 
poziomu z 2007 roku; 

Powyższe projekty podlegały wcześniejszej analizie 
w ramach posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, 

Opatówek, 09.11.2007 r.
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Założeń i Planów Gospodarczych oraz Porządku 
Publicznego prowadzonych przez Przewodniczącego 
Pana Pawła Bąkowskiego oraz Komisji Rolnictwa pod 
przewodnictwem Pana Marka Szlenkiera. Komisje stałe
Rady Gminy pozytywnie oceniły powyższe propozycje. 
Ponadto radni przyjęli uchwałę w sprawie uznania za 
konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenia 
celowości przebudowy i efektywności projektowanego 
przedsięwzięcia. Uchwała ta dotyczy budowy dróg 
dojazdowych do pól, na które Gmina Opatówek złoży
wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. 
 

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

WYBORY PARLAMENTARNE 2007 
 

21 października w całej Polsce wybieraliśmy 
posłów i senatorów do sejmu VI kadencji. Od godziny 
6 rano, do zamknięcia lokali wyborczych mieszkańcy 
11 powiatów i 2 miast składających się na okręg
wyborczy nr 36 dokonali wyboru 12 posłów do Sejmu 
i 3 senatorów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Frekwencja w gminie Opatówek wyniosła 51,16% i jest 
to najwyższa frekwencja w powiecie kaliskim. 
 

Posłami zostali: 
- Jan Dziedziczak  
- Adam Rogacki 
- Andrzej Dera 
- Rafał Grupiński 
- Wojciech Ziemniak 
- Jarosław Urbaniak 
- Maciej Orzechowski 
- Witold Sitarz 
- Andrzej Grzyb 
- Józef Racki 
- Leszek Aleksandrzak 
- Wiesław Szczepański 
 

Senatorami zostali: 
- Małgorzata Adamczak 
- Piotr Kaleta 
- Mariusz Witczak 
 

Mandatu w naszym okręgu nie uzyskali: Polska Partia 
Pracy, Liga Polskich Rodzin oraz Samoobrona 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy zaufania, jakim obdarzyli ich wyborcy mając
nadzieję, że nie zapomną o lokalnych społecznościach - 
mieszkańcach, którzy oddali na nich swój głos.  
 

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

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

W dniu 12 października 2007r. w Muzeum 
Historii Przemysłu w Opatówku odbyły się uroczystości 
związane z Dniem Edukacji Narodowej. Zaproszono 
imiennie wszystkich czynnych oraz emerytowanych 
pracowników oświaty. Zaproszenia otrzymali także radni 
Gminy Opatówek wraz z Przewodniczącym - 
p. Andrzejem Michalskim. Jedna z muzealnych sal 
wypełniła się osobami związanymi z gminną oświatą,
które z wielkim zadowoleniem przyjęły zaproszenie. Na 
wstępie Wójt Gminy Opatówek - p. Sebastian Wardęcki 
powitał wszystkich przybyłych. W niezwykle ciepłych 
i serdecznych słowach zwrócił się do zebranych życząc
im dużo zdrowia, radości i optymizmu. Szczególne 

słowa skierował do czynnych nauczycieli, którzy na co 
dzień, mimo różnorodnych trudności, starają się
wykonywać swoją pracę w sposób rzetelny, często 
z wielkim zamiłowaniem i pasją. Zapewnił zebranych 
również o tym, że oświata gminna zajmuje bardzo 
ważne miejsce wśród spraw związanych 
z funkcjonowaniem gminy. W swoim przemówieniu Wójt 
przypomniał historię związaną z utworzeniem 
w dniu 14 października 1773r. Komisji Edukacji 
Narodowej, która była pierwszym na świecie 
ministerstwem oświaty. 

Wyrazem wdzięczności dla wszystkich 
pracowników szkół i przedszkola z terenu naszej gminy 
były kwiaty. Symboliczne wielokolorowe róże tego 
wieczoru wręczali: Wójt Gminy Sebastian Wardęcki, 
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Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Dyrektor ZEAS 
Arkadiusz Łańduch oraz radni Gminy Opatówek. 
Po życzeniach dla wszystkich zagrał big band pn. "Free 
Brass Orchestra", który w swoim repertuarze przedstawił
muzykę rozrywkową, taneczną i filmową. Dobór 
repertuaru oraz bardzo dowcipna konferansjerka 
dyrygenta zespołu bardzo przypadła do gustu zebranym. 
Po części oficjalnej Wójt zaprosił wszystkich na 
poczęstunek, przy którym goście mogli swobodnie 
porozmawiać, wymienić poglądy oraz powspominać
dawne czasy. 
 

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

ZŁOTE PARY ŚWIĘTOWAŁY
W OPATÓWKU 

 

Wieloletnią tradycją w Gminie Opatówek stało
się honorowanie par małżeńskich, które przeżyły razem 
50 wspólnych lat. 

W tym roku, na wniosek Wójta Gminy 
Sebastiana Wardęckiego, dwanaście par małżeńskich 
zostało uhonorowanych Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci Przeszli ze sobą
bardzo długą drogę "na dobre i na złe", drogę, która 
przed 50 laty została przypieczętowana aktem 
małżeństwa, a dzięki zrozumieniu, miłości i wytrwałości - 
okazała się słuszna. 

Na zorganizowaną w środę 17 października, 
przez opatówecki samorząd i Urząd Stanu Cywilnego 
ceremonię wręczenia medali, przybyli w otoczeniu 

rodziny Państwo: Helena i Zdzisław Banasiakowie, 
Emilia i Alojzy Czerniewiczowie, Janina i Władysław 
Gruszczyńscy, Marianna i Kazimierz Jaśkiewiczowie, 
Genowefa i Jan Juszczakowie, Daniela i Józef Klibrowie, 
Marianna i Eugeniusz Kopciowie, Urszula i Stanisław 
Maciołkowie, Zofia i Henryk Maciaszkowie, Krystyna 
i Andrzej Pilasowie, Genowefa i Wacław Stempniowie, 
Marianna i Jan Renowie. 

Medale Dostojnym Jubilatom wręczył Wójt 
Sebastian Wardęcki oraz Kierownik USC Jadwiga 
Lajtlich, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności 
i gratulując Złotych Godów. 
Życzenia zdrowia i szczęścia w otoczeniu rodziny złożył
także Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Michalski. 
W tym szczególnym dniu Złotym Parom towarzyszyła
najbliższa rodzina i przyjaciele. Były kwiaty, życzenia, 
łzy wzruszenia, potok wspomnień i gromkie "sto lat...". 
Goście podjęci zostali wspaniałym tortem oraz lampką
szampana "na pomyślność". 
 

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

ŚWIĘTO JESIENNYCH PLONÓW 
 

Tradycyjnie, późną jesienią, kiedy prace polowe 
są na ukończeniu, jest czas i miejsce na spotkanie - od 
lat organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Opatówku - mające na celu pochwałę warzyw, ale 
przede wszystkim dobrą zabawę. Corocznie patronat 
nad nią obejmuje Wójt Gminy, a kulinarną częścią
wieczoru zajmują się panie z biblioteki, GOK-u 
z pomocą zaprzyjaźnionych "kuchmistrzyń", pod wodzą
i czujnym okiem dyrektorki GOK Mieczysławy Jaskuły. 
Przybyłym gościom zaserwowano potrawy z ziemniaków 
pod różną postacią, ale nie tylko, wielkim bowiem 
powodzeniem cieszył się śledź w śmietanie i gziczka. 

Goście bawili się przede wszystkim przy ludowej 
muzyce w wykonaniu kapeli z Blizanowa oraz w rytm 
piosenek wyśpiewanych na wesoło przez zespół
Opatowianie. Dobrą zabawę ponad 140 gościom 
zapewnił także Mariusz Janiak dzięki konferansjerce 
prowadzonej z dużym poczuciem humoru. Humoru nie 
zabrakło także podczas występu kabaretu "EWG" 
z Doruchowa. 

Atrakcją wieczoru były konkursy z nagrodami, 
np.: taniec w trepach, rzut plackiem ziemniaczanym, 
przekładanie ziemniaków przez spodnie. Wszystkich 
rozbawiła piosenka traktująca z "przymrużeniem oka" 
o władzach samorządowych i sponsorach, a Wójta 
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Gminy Sebastiana Wardęckiego odwiedziła nawet 
"delegacja rządowa z Arabii Saudyjskiej". 

Na wszystkich chętnych czekała loteria fantowa, 
a losy w walizce przyniosła... najprawdziwsza koza. 

Wieczór nie byłby tak udany, gdyby nie sponsorzy, na 
których dyrektor GOK-u zawsze może liczyć:
pp. Jadwiga i Henryk Menclowie z Opatówka, pp. Janina 
i Mieczysław Wangowie z Nędzerzewa, pp. Maria 
i Ryszard Prusowie z Cieni Pierwszej, firma "Kris" 
z Opatówka, p. Bogusław Zimny z Cieni Trzeciej, 
pp. Henryka i Romuald Drobnikowie z Opatówka, firma 
"Gamex" z Czekanowa z jej przedstawicielem 
p. H. Suchorzewskim, PHU "ASO" z Tłokini Kościelnej, 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kaliszu, Firma 
"Paula" z Kalisza z przedstawicielem p. Adamem 
Radasiem, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział
w Opatówku, p. Daria Pawlak, p. Paulina Jakubczak, 
Firma "VEGEX" z Szulca, Grupa "777", 
Przedsiębiorstwo "CEKO" p. Cieślaka i p. Koracha, 
pp. Aleksandra i Eligiusz Wszędobyłowie z Rajska, 
pp. Alfreda i Józef Mikołajczykowie z Oszczeklina, 
pp. Dorota i Paweł Naszyńscy z Opatówka, pp. Halina 
i Julian Dobrzańscy z Rogatki, NESTLE Polska Oddział
Kalisz, PZU S.A. Inspektorat w Kaliszu, Dealer "Hondy" - 
p. Remigiusz Kaźmierczak, sklep p. Wiesława 
Rutkowskiego, sklep p. Wojciecha Sowy, p. Jolanta 
Majas z Kuczewoli, p. Marek Cieślak (nagłośnienie sali) 
oraz inni darczyńcy pragnący zachować anonimowość.
Do wszystkich, którzy wsparli imprezę rzeczowo 
i organizacyjnie samorząd opatówecki kieruje serdeczne 
podziękowania. 
 

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

RAJD "BARWY JESIENI" 
 

Zapowiadany na 5 października rajd, mimo 
deszczowej pogody, zgromadził 405 uczestników z 12 
szkół - miłośników kolarstwa turystycznego (+20 osób 
obsługi z Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka 
w Opatówku). Dla uczestników rajdu niezapomniane 
pozostaną jeszcze wrażenia smaku gorącego żurku na 
mecie i zapachu prawdziwej kawy. Na trasie rajdu 
organizatorzy przewidzieli konkursy dla młodzieży i dla 
opiekunów. 

Komandor Rajdu Mateusz Przyjazny podkreślił,
że bardzo pięknie zaprezentowali się uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej z Piotrowa i aż żal, że zajęli "tylko" 
4 miejsce. Pewnie w roku następnym i oni mogą stanąć 

na podium. Na szczególne uznanie zasługuje również
Piotr Dubanowicz, który w konkursie dendrologicznym 
od kilku lat nie ma sobie równych - zarówno obecnie 
wśród gimnazjalistów, jak i wtedy gdy był jeszcze 
uczniem szkoły podstawowej. 

Barwy jesieni to wspaniały rajd! Tu każdy 
uczestnik może obcować z przyrodą pięknych rejonów 
wzdłuż rzeki Swędrni. To znakomity relaks i doskona-
lenie nauczania w ramach ścieżek między-
przedmiotowych. Dziękuję młodzieży, a zwłaszcza 
nauczycielom, za podjęcie trudu i radości wspólnego 
wędrowania. Nauczanie i wychowanie przynosi 
najlepsze efekty przez zaangażowanie. Tym bardziej, 
jeśli idzie się w porannej mgle, wśród grzmotu i błysku 
piorunów, a potem w strugach deszczu. Ale na koniec 
wyszło i słoneczko - wszak meta rajdu była
w Słonecznej. 

Mateusz Przyjazny - Komandor Rajdu 
 

Wyniki konkursu dendrologicznego: 
I miejsce: Piotr Dubanowicz - Gimnazjum w Opatówku 
II miejsce: Jakub Ordon - Gimnazjum nr 2 w Kaliszu 
III miejsce: Paulina Antczak - Szkoła Podstawowa 
w Opatówku 
 

Wyniki konkursu krajoznawczego: 
I miejsce: Mateusz Walczak - Gimnazjum w Opatówku 
II miejsce: Marta Nowak - Szkoła Podstawowa 
w Piotrowie 
III miejsce: 
Weronika Stankiewicz - Gimnazjum nr 2 w Kaliszu 
i Michał Kaźmierczak - Gimnazjum nr 1 w Kaliszu 
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Najlepszy projekt znaczka na rok 2008 opracowała
Paulina Krymarys ze Szkoły Podstawowej w Piotrowie. 
 

Klasyfikacja generalna rajdu: pierwsze trzy miejsca 
i Puchar Starosty Kaliskiego zdobyły drużyny: 
1. Gimnazjum w Opatówku pod opieką p. Agnieszki 

Kowalczyk 
2. Gimnazjum nr 2 w Kaliszu pod opieką p. Ewy 

Wielgórskiej 
3. Szkoła Podstawowa w Opatówku pod opieką

p. Marty Ziółkowskiej 
 

Ponadto odbył się konkurs dla opiekunów pod hasłem 
"każdy sobie rzepkę skrobie", który wygrała
p. Agnieszka Kowalczyk. 
 

Nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe 
w Kaliszu, Urząd Miejski w Kaliszu, Urząd Gminy 
w Opatówku, Nadleśnictwo w Kaliszu, Zespół Szkół
im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, Kaliski 
Oddział PTTK im. Stanisława Greavego wręczali: 
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Dyrektor Zespołu
Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku Marek 
Janiak, Prezes Kaliskiego Koła Przewodników PTTK 
Waldemar Pol, Komandor Rajdu i jego pomysłodawca 
przed 8 laty Mateusz Przyjazny. 
 

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

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW 
 

Uwaga plantatorzy buraka cukrowego - Rada Ministrów 
UE przyjęła zmiany do rozporządzenia Rady 
ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji 
przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie. Główne 
zmiany dotyczą roku gospodarczego 2008/2009, 
w którym: 
- plantatorzy będą mogli bezpośrednio zrzekać się

kwot produkcyjnych cukru danego producenta 
w ramach tzw. "inicjatywy plantatorskiej", 

- plantatorzy, którym w wyniku procesu 
restrukturyzacji zredukowane zostanie prawo do 
dostawy kwotowych buraków cukrowych do danego 
producenta cukru oraz podmioty świadczące usługi 
na ich rzecz, przy użyciu wyspecjalizowanych 
maszyn rolniczych, otrzymają 10% pomocy 
restrukturyzacyjnej (90% przysługuje producentowi 
cukru), 

- w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 
plantatorzy, którym w wyniku procesu 
restrukturyzacji zostanie zredukowane prawo do 
dostawy kwotowych buraków (niezależnie od tego 
czy w wyniku inicjatywy plantatorskiej, czy też
danego producenta cukru) otrzymają dodatkową
płatność w wysokości 237,50 euro/tonę cukru. 

Wszelkie informacje dotyczące składania wniosków 
dostępne są w Oddziale Terenowym Agencji Rynku 
Rolnego w Kaliszu. 

 

********** 
 

Nadleśnictwo Kalisz, w nawiązaniu do Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.06.2007r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
"Zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów 
inne niż rolne", objętego programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 informuje, że warunkiem 
wypełnienia wniosku o pomoc do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest posiadanie 
planu zalesienia. Plan zalesienia - zgodnie z §8 pkt. 1 
cyt. rozporządzenia - sporządza nadleśniczy właściwy 
ze względu na miejsce położenia wszystkich gruntów 
przeznaczonych do zalesienia lub więcej niż 50% ich 
powierzchni, na wniosek rolnika, w terminie 60 dni od 
dnia złożenia wniosku. Do wniosku o sporządzenie 
planu zalesienia, rolnik dołącza dokumenty określone 
§8.2 w/w rozporządzenia. 
 

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

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE 
 
KONKURS "Z WAKACYJNYCH WĘDRÓWEK" 

3 października 2007r. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku odbyło się,
z udziałem Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala, 
podsumowanie konkursu "Z wakacyjnych wędrówek". 

Konkurs, którego celem była rejestracja obiektów 
sakralnych, młynów, wiatraków i bocianich gniazd 
w Powiecie Kaliskim Ziemskim został ogłoszony w 
2004r. Przez kolejne wakacje, młodzież 8 gmin powiatu 
Kaliskiego Ziemskiego, wraz z bibliotekarkami 
i nauczycielami, wędrowała po swoich okolicach 
fotografując i zbierając informacje o kościołach, 
cmentarzach, kapliczkach, mogiłach, a także wiatrakach, 
młynach wodnych i bocianich gniazdach. W wyniku 
konkursu, w którym wzięło udział ponad 70 osób, 
powstało prawie 900 opisów wraz z fotografiami. 

Szczególnie cenne są informacje o obiektach, 
którym grozi całkowite zniszczenie i zapomnienie - 
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o starych cmentarzach ewangelickich i żydowskich, 
niektórych mogiłach i kapliczkach, wiatrakach i młynach 
wodnych. Niektóre, opisywane na początku trwania 
konkursu obiekty, dziś już nie istnieją lub zostały
zmienione poprzez remonty czy przebudowy. 
Zamieszczono także informacje, nieraz wzbogacone 
zdjęciami, obiektów nie istniejących od dawna, ale 
obecnych w świadomości mieszkańców. Prawie 
wszystkie kapliczki przydrożne i krzyże zostały
zniszczone przez okupantów hitlerowskich. Zdarzało się,
że ich opiekunowie, nieraz z narażeniem życia, 
przechowali figurki i krzyże, by po wojnie ustawić je od 
nowa. Niektóre opisy zostały wzbogacone legendami 
i życiorysami wybitnych postaci (ks. Wacław Bliziński, 
o. Augustyn Kordecki i in.). 

Zebrany materiał jest niekompletny (do konkursu 
nie włączyły się 3 gminy) i może zawierać błędy, 
niemniej jednak umożliwił stworzenie obszernej bazy, 
którą można uzupełniać lub poprawiać. Rejestracja 
obiektów była dla uczestników konkursu wakacyjną
przygodą. Mamy nadzieję, że teraz nie przejdą obojętnie 
wobec żadnej przydrożnej kapliczki czy zapomnianej 
mogiły. Konkurs wzbudził także zainteresowanie wśród 
mieszkańców wiosek, a szczególnie osób, które 
opiekują się kapliczkami czy mogiłami. 

Prace konkursowe zostały opracowane w formie 
elektronicznej i wkrótce zostaną przekazane 
uczestnikom konkursu, bibliotekom i szkołom, 
a biblioteka w Opatówku będzie uzupełniać brakujące 
opisy i nanosić ewentualne poprawki, by materiał
zebrany w czasie konkursu mógł być traktowany jako 
dokument. 
 

Jadwiga Miluśka 

********** 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ MISIA 

25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień
Misia. Tej ulubionej przez większość dzieci zabawce 
poświęcono wiele utworów literackich. Chcielibyśmy 
przybliżyć tę twórczość najmłodszym czytelnikom. 
Na apel bibliotekarek dzieci przynoszą do biblioteki 
swoje najróżnorodniejsze misie: od miniaturowych po 
olbrzymie przytulanki, od najstarszych, które należały

jeszcze do ich rodziców, a nawet dziadków po zupełnie 
nowe. W końcu października było w bibliotece 100 
misiów, a będzie ich jeszcze więcej. W połowie listopada 
zaczniemy zapraszać przedszkolaków i dzieci 

z młodszych klas szkół podstawowych naszej gminy na 
spotkania z misiami, w czasie których będziemy czytali 
książki o misiach, organizowali zajęcia i zabawy 
z misiami oraz uczyli piosenek o misiach. 
Zachęcamy wszelkich miłośników misiów - tych małych, 
ale i tych dorosłych - do przynoszenia swoich 
ulubieńców do biblioteki. Misie otrzymują metryczki ze 
swoimi imionami i nazwiskami właścicieli i powrócą do 
nich po zakończonych zajęciach na początku grudnia br. 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
GIMNAZJUM W OPATÓWKU 
 

Konkurs fotograficzny 
Pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz Ministra Edukacji Narodowej odbył
się, organizowany w Muzeum w Koszalinie, 
międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży
"Muzealne Spotkania z Fotografią". Dwoje uczniów 
gimnazjum w Opatówku: Justyna Szmaja i Maciej Prus, 
pod opieką p. Anny Nowackiej przygotowało prace 
"Teatr", "Wodospad nici", "Kłębi kolce". Justyna i Maciej 
znaleźli się wśród autorów prac prezentowanych na 
wystawie pokonkursowej, a ich fotografie eksponowane 
będą w kilku placówkach kultury w kraju i poza jego 
granicami, m.in. w Muzeum w Koszalinie, Muzeum 
Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, 
Historyczno-Artystycznym Muzeum Obwodu 
Kaliningradzkiego w Kaliningradzie (Rosja) oraz 
Muzeum Regionalnym w Neubrandeburgu (Niemcy). 
Wyróżnionym autorom prac i ich opiekunce serdecznie 
gratulujemy osiągniętego sukcesu. 
 
Dzień Edukacji Narodowej 

Z okazji Święta Edukacji Narodowej, w dniu 
10.10.2007r. uczniowie z Gimnazjum w Opatówku, 
podczas apelu szkolnego, powitali swoich nauczycieli 
oraz pracowników szkoły przedstawieniem pod hasłem 
"Chcemy słońca w całej szkole". W trakcie krótkiego, ale 
kolorowego i efektownego przedstawienia, młodzież
zaprezentowała wspaniałą kolekcję mody szkolnej 
i niezbędnych dodatków, skierowaną tym razem do 
nauczycieli. To szczególne święto odbyło się na wesoło. 
Uczniowie w dowcipny sposób podziękowali gronu 
pedagogicznemu za cierpliwość i wytrwałość w niesieniu 
daru nauki. Życzyli wszystkim nauczycielom 
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wychowawcom zdolnych uczniów i wielu radości 
w szkolnym życiu. Skromny kwiat słonecznika stał się
symbolicznym ukoronowaniem tych życzeń.

W dniu 12.10.2007r. obchody Święta Edukacji 
Narodowej przybrały bardziej oficjalną formę. Od paru 
lat w Gimnazjum w Opatówku odbywa się w tym czasie 
ślubowanie uczniów klas pierwszych. Młodzi 
gimnazjaliści w obecności dyrekcji gimnazjum, 
zaproszonych gości, rodziców i nauczycieli wychowaw-
ców złożyli uroczystą przysięgę. Dyrektor szkoły
p. Jolanta Pokojowa oraz wychowawcy klas pierwszych: 
p. Monika Ratajczyk, p. Elżbieta Wojciechowska, 
p. Karolina Gaworkiewicz oraz p. Dariusz Michalak 
wręczyli pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy oraz 
drobne upominki, między innymi identyfikatory, do 
których smycze zostały przekazane przez Bank 
Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział w Opatówku. 
Życzenia uczniom w imieniu Rady Gminy, Wójta Gminy 
i swoim własnym złożył p. Stanisław Kuś - Wice-
przewodniczący Rady Gminy Opatówek, a życzenia od 
rodziców przekazała p. Magdalena Kłysz - 
Przewodnicząca Rady Rodziców w Gimnazjum 
Opatówku i p. Barbara Michalak - Wiceprzewodnicząca 
Rady Rodziców w Gimnazjum Opatówku. 
W uroczystości wzięli udział również: dyrektor Szkoły
Podstawowej w Opatówku p. Henryka Woźniak, dyrektor 
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku p. Jerzy 
Marciniak, dyrektor Gminnej Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska” w Opatówku p. Eleonora Gieszczyńska, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów 
w Opatówku p. Jadwiga Miluśka oraz rodzice. 

Uroczystość zakończyła krótka część 
artystyczna przygotowana przez uczniów klas 
pierwszych i chór szkolny pod kierunkiem pani Anny 
Nowackiej. 
 
Donata Janiszewska-Marciniak 

Sukcesy gimnazjalistów w rajdzie "Barwy Jesieni" 
Pomimo deszczowej aury, kolejnym 

zwycięstwem zakończył się udział Gimnazjum 
w Opatówku w organizowanym przez PTTK rajdzie 
"Barwy Jesieni". Drużyna pod kierunkiem p. Agnieszki 
Kowalczyk oraz p. Anny Nowackiej wywalczyła
w ogólnej klasyfikacji I miejsce. Na sukces złożyły się
dwa I miejsca w konkursach indywidualnych: dendrolo-
gicznym - Piotrka Dubanowicza, oraz w krajoznawczym 
- Adama Walczaka. Jednak w przygotowania w równym 
stopniu włączyli się wszyscy członkowie koła
turystyczno-geograficznego tworząc pełen humoru 
image drużyny i krótką prezentację muzyczną, która 
ostatecznie podbiła serca jurorów. 
 

Agnieszka Kowalczyk 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATÓWKU 

Sportowe sukcesy uczniów 
Dnia 7 października odbył się w Kaliszu XXVII 

Ogólnopolski Bieg Ptolemeusza. Jak co roku, Szkoła
Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku 
wystawiła reprezentację, która pod nadzorem 
nauczycieli wychowania fizycznego (Izabeli Dubanowicz 
i Joanny Kupczyk) dzielnie pokonała kilometry na 
kaliskich ulicach. W ogólnej klasyfikacji wśród szkół
podstawowych zajęliśmy zaszczytne drugie miejsce, tuż
za kaliską "18". Już od wielu lat nasi mali sportowcy 
wracają z pucharem. Szkoła podstawowa z Opatówka 
wystawiła do maratonu 21 zawodników: Bartek Figiel, 
Agata Gąsiorek, Tobiasz Grudziecki, Maja Gryczyńska, 
Kinga Jamroziak, Alicja Jarczewska, Aleksandra 
i Karolina Kaźmierczak, Justyna Kępa, Agnieszka 
Koszela, Konstancja Lazarek, Andrzej Marciniak, 
Konrad Militowski, Kamil Mostowski, Patryk Nowicki, 
Aleksandra Pawlak, Sandra Salamon, Wiktor 
Tomaszewski, Mateusz Wojtaszek z IVa i Mateusz z IVb 
oraz Piotr Wojtaszek. Wielu z nich w rywalizacji 
indywidualnej stanęło na najwyższym podium: Justyna 
Kępa I miejsce w kat. dziewcząt z rocznika 1997-1998, 
Mateusz Wojtaszek z IVb I miejsce w kat. chłopców 
z rocznika 1997-1998, Konstancja Lazarek II miejsce 
w kat. dziewcząt z rocznika 1995-1996, Alicja 
Jarczewska IV miejsce w kat. dziewcząt rocznika 1999-
2000, Aleksandra Kaźmierczak V miejsce w kat. 
dziewcząt z rocznika 1995-1996, Karolina Kaźmierczak 
VI miejsce w kat. dziewcząt z rocznika 1997-1998, 
Wiktor Tomaszewski VII miejsce w kat. chłopców 
z rocznika 1997-1998 oraz Mateusz Wojtaszek z IVa - 
V miejsce w kat. chłopców z rocznika 1997-1998. 

Swoją wysoką formę uczniowie potwierdzili 
również w gminnym czwórboju lekkoatletycznym. Nasza 
szkoła wystawiła do zawodów drużynę dziewcząt
i chłopców w składzie: Aleksandra Kaźmierczak, Justyna 
Kępa, Agnieszka Koszela, Konstancja Lazarek, 
Agnieszka Mariańska, Marta Stępień, Natalia Wróbel, 
Artur Gawron, Dominik Jezierski, Damian Marciniak, 
Kamil Mostowski, Kacper Rybka, Adrian Sowa i Mateusz 
Wojtaszek z IVb. Obydwa zespoły walczyły, aby już na 
wiosnę móc reprezentować nas w zawodach na 
szczeblu powiatowym. W wyniku wspaniałej sportowej 
rywalizacji, reprezentanci naszej szkoły zajęli I miejsce 
wśród dziewcząt oraz II miejsce wśród chłopców - 
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ustępując miejsca tylko zespołowi z Rajska. Wśród 
uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki, a tym samym 
przyczynili się do zdobycia najwyższych miejsc są:
Aleksandra Kaźmierczak, Justyna Kępa, Agnieszka 
Koszela, Konstancja Lazarek, Agnieszka Mariańska, 
Marta Stępień i Natalia Wróbel pod opieką pań: Izabeli 
Dubanowicz, Joanny Kupczyk i p. Stanisława 
Michalskiego (SP Opatówek) oraz Barłomiej Filipiak, 
Damian Jeziorski, Robert Kaźmierczak, Norbert 
Mikołajczyk, Przemysław Perskawiec i Mikołaj Trawnik 
pod opieką p. Marka Szczepańskiego (SP Rajsko). 

Już w kwietniu obydwa zespoły będą walczyć
o mistrzostwo powiatu kaliskiego. Życzymy im więc
owocnych przygotowań i wspaniałych wyników. 
 
Podziękowania dla Państwa Menclów 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie kl. III b 
serdecznie dziękują państwu Jadwidze i Henrykowi 
Menclom oraz paniom Iwonie Szmajdzińskiej i Urszuli 
Chojnackiej za wspaniały prezent jakim jest 
ufundowanie dla naszej szkoły nowego pięknego 
telewizora i odtwarzacza DVD. 

Programy edukacyjne, które dzieci będą miały szansę
oglądać dzięki temu prezentowi, wzbogacą z pewnością
proces dydaktyczno - wychowawczy i przyczynią się do 
uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Mamy nadzieję, że telewizor przez wiele lat 
będzie służył wszystkim dzieciom uczęszczającym do 
naszej szkoły. 

Jeszcze raz dziękujemy i cieszymy się, że są
wśród nas ludzie, którym bliskie są sprawy szkoły
i naszych dzieci. 
 

Maria Pogorzelec - wychowawca kl. IIIb 
dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Opatówku 

 
********** 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHEŁMCACH 
 

Budowa sali gimnastycznej 
W budowanej sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach w minionym 
tygodniu ukończono wstawianie okien w sali oraz 
pomieszczeniach socjalnych (szatniach, toaletach). 
Rozpoczęto również montaż dachu. Jeżeli sprzyjająca 
pogoda utrzyma się dłużej pozwoli na spokojne 
zakończenie budowy w stanie surowym przed końcem 

roku zgodnie z planem. Termin oddania sali do użytku to 
lipiec-sierpień 2008 roku. 

Oprócz boiska do rozgrywania meczów piłki 
siatkowej i koszykówki będą znajdować się przy niej 
nowoczesne szatnie z sanitariatami i natryskami oraz 
trzy pomieszczenia do wykorzystania np. na salkę
rekreacyjną czy siłownię - wyjaśnia dyrektor szkoły
Tomasz Mikucki. Pozwoli to na prowadzenie zajęć 
wychowania fizycznego we właściwych warunkach. Sam 
jestem nauczycielem wychowania fizycznego i mam 
nadzieję, że po dwunastu latach pracy bez prawdziwej 
sali również spełni się moje marzenie. 

Promocja zdrowego stylu życia 
26 października w Zespole Szkół im. Jana 

Pawła II w Chełmcach zorganizowano akcję
prozdrowotną w ramach "Promocji Zdrowego Stylu 
Życia". Głównym celem działalności Szkolnego Koła
PCK jest nabywanie umiejętności dbania o swoje 
zdrowie. Zadanie to realizowane jest we współpracy 
z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką
szkolną - Renatą Majewską oraz przyjaciółmi szkoły. 
W tym roku szkolnym uczniowie brali udział w zajęciach 
prowadzonych przez Honoratę Karbowniczek - 
technologa żywienia i Agnieszkę Karwasińską -
kosmetyczkę. Wzbogacili swoją dotychczasową wiedzę
na temat: wartości odżywczych, przygotowywania 
i spożywania posiłków, dbania o cerę, estetykę swojego 
ciała oraz co należy robić, aby zachować prawidłową
sylwetkę i sprawność fizyczną.
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Uczniowie klasy II gimnazjum pod kierunkiem - 
Lidii Kałuży - wychowawczyni i koordynatora 
przedsięwzięcia oraz Anny Karamuckiej - opiekunki 
świetlicy szkolnej, przygotowali wspólne "zdrowe" 
śniadanie, na które zaprosili wszystkich uczestników 
spotkania. Akcji towarzyszył również konkurs plastyczny 
z nagrodami. Dzięki takim zajęciom uczniowie wiedzą,
co trzeba robić i jaki styl życia należy prowadzić, aby 
pomnażać własne zdrowie, sprawność fizyczną oraz 
estetykę swojego ciała. 

Dyrektor szkoły Tomasz Mikucki oraz 
organizatorzy serdeczne podziękowania kierują do 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu, Piekarni 
Pana Sławomira Przybylaka, rodziców klasy II 
gimnazjum oraz pozostałych sponsorów za przekazanie 
produktów spożywczych i nagród. 
 
Sprawdzian kolarski 

18 października w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach odbył się III Kaliski Sprawdzian 
Kolarski tzw. "próba w jeździe na rolce". Podczas 
trzyminutowej jazdy uczniowie musieli pokonać jak 
najdłuższy dystans. Mierzono również średnią prędkość 
przejazdu oraz uzyskaną prędkość maksymalną.
Za techniczną stronę odpowiadał p. Bronisław Krakus. 
Spośród startujących uczniów klas V i VI szkoły
podstawowej najlepsze wyniki osiągnęli: 
1. Paweł Nowicki - klasa VI 
2. Denis Grenda - klasa VI 
3. Adrian Sowa - klasa V 

Zwycięzca otrzymał pamiątkowy puchar z rąk
trenera Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego Jacka 
Kasprzaka. Najlepsi chłopcy oraz biorące udział
w jeździe dziewczynki zostali nagrodzeni słodkimi 
upominkami przez dyrektora szkoły. Próba w Chełmcach 
zapoczątkowała cykl podobnych spotkań w szkołach 
z terenu Kalisza i powiatu kaliskiego. Głównym celem 
przedsięwzięcia jest popularyzacja kolarstwa wśród 
uczniów, wyłowienie talentów oraz nabór do sekcji 
kolarskiej KTK Kalisz. 

Chciałbym nadmienić, że w tym roku 
rozpoczęliśmy kolarskie zajęcia rekreacyjno-sportowe 
dofinansowane przez Ministerstwo Sportu. Uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli m.in. w Mini Tour de Pologne 
w Poznaniu przy okazji największego polskiego wyścigu 
kolarskiego - mówi dyrektor szkoły Tomasz Mikucki. 

 
********** 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 

Dzień Edukacji Narodowej 
i ślubowanie pierwszoklasistów 

W Zespole Szkół w Rajsku pierwszoklasiści 
zostali uroczyście i oficjalnie przyjęci w poczet uczniów 
szkoły. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali program 
artystyczny przygotowany przez p. Agnieszkę Wosiek. 
Maluchy zostały uroczyście pasowane przez dyrektor 
p. Honoratę Wolniaczyk na uczniów Szkoły
Podstawowej. 

Później zaprezentowali się najstarsi uczniowie, 
którzy z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyli życzenia 
swoim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz 
wszystkim przybyłym na uroczystość emerytom 
pracującym niegdyś w Rajsku. Życzenia i krótki program 
artystyczny przygotowali uczniowie z Samorządu 
Szkolnego pod czujnym okiem pań: Elżbiety Wosiek, 
Anny Zimnej i Doroty Okrasy. Piękne dekoracje 
wykonała p. Ewa Cichorek, a o oprawę muzyczną

zadbali panowie: Damian Pyrek i Andrzej Sieradzki. Na 
widowni wśród zaproszonych gości był również
Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic. 

 
********** 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W CIENI DRUGIEJ 
 

Sukcesy sportowe uczniów 
Tegoroczny XXVII Międzynarodowy Bieg 

Uliczny "Ptolemeusz" przyniósł całej społeczności 
Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej wiele radości 
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i powodów do dumy. Czworo zawodników 
reprezentujących naszą szkołę zajęło bardzo wysokie 
miejsca: 
- Kamil Świątek (ucz. kl. V) - II miejsce w biegu na 

1500m chłopców, 
- Magdalena Spież (ucz. kl. VI) - III miejsce w biegu 

na 1500m dziewcząt, 
- Dawid Molka (ucz. kl. VI) - III miejsce w biegu na 

1500m chłopców, 
- Radosław Spież (ucz. kl. IV) - VI miejsce w biegu na 

1200m chłopców. 
Uczniowie przygotowani zostali do uczestnictwa 
w zawodach przez p. Jerzego Dubanowicza. Serdecznie 
gratulujemy zwycięstwa młodym sportowcom i życzymy 
dalszych sukcesów. 
 

Olga Woźniak - dyrektor, Rada Pedagogiczna 
 

********** 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIERZCHOWIE 
 

Święto Drzewa 
"Święto Drzewa", zainicjowane przez Klub Gaja, 

wpisało się na stałe do kalendarza imprez w Szkole 
Podstawowej w Sierzchowie. Chociaż drzewa sadzimy 

od zawsze, bez specjalnych okazji, sadzonki notorycznie 
były niszczone przez wandali. Teraz cieszy nas 
"odnowiony" przez rodziców naszych uczniów ogródek 
przed budynkiem szkolnym. Rodzice włożyli wiele trudu 
i serca, aby nadać nowy wygląd trawnikom przed szkołą.
Mamy nadzieję, że na długo będzie on cieszył

uczniowskie serca i ozdabiał szkolne obejście. 
Następnie 23.10.2007r. każda klasa pod opieką

wychowawcy przygotowała ciekawe informacje (nie tylko 
morfologiczne, ale także o zastosowaniu w przemyśle, 
medycynie) na temat wybranych gatunków drzew. 
Zostały one zaprezentowane podczas spotkania 
z panem leśnikiem Tomaszem Czerniakiem 
z Nadleśnictwa Kalisz. Najmłodsze dzieci wykonały
piękne ozdoby z kasztanów i żołędzi, a uczniowie 
z klasy III specjalnie na tę okazję zaprezentowali utwór 
muzyczny grany na dzwonkach pt. "Jesienne drzewa". 
Na zakończenie dziewczynki i chłopcy wspólnie z 
panem leśnikiem zasadzili drzewa na placu szkolnym. 
Młode drzewka otrzymały swoje imiona i mamy nadzieję,
że przetrwają przez długie lata. Takie spotkania z 
leśnikiem cieszą się ogromną popularnością wśród 
naszych uczniów. 

Na rzecz wspomagania ekosystemu uczniowie 
naszej szkoły nie tylko zasadzili drzewa i zadbali 
o ochronę środowiska w najbliższej okolicy, ale również
zaangażowali się po raz kolejny w zbiórkę makulatury 
pod hasłem "Zbieraj makulaturę, ratuj konie!". Pieniądze 
ze sprzedaży zostaną przekazane na rzecz ratowania 
koni. 
 

Magdalena Galuba 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Polski Związek Hodowców 
Gołębi Pocztowych 

 

zaprasza na 
 

"ODDZIAŁOWĄ WYSTAWĘ

GOŁĘBI POCZTOWYCH 
KALISZ" 

 
8 - 9 grudzień 2007 

 
Miejsce: Opatówek sala OSP, ul. Łódzka 7 

 
Godz.:    900 - 1600 

WSTĘP WOLNY! 
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Urząd Stanu Cywilnego w Opatówku 

przypomina, że do dnia 31 grudnia 2007r. 
należy złożyć wniosek o wydanie nowego 

dowodu osobistego. 
 

********** 
 

SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
 
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza na 
bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców, organizowane 
przez Euro-Dan Consulting, w trakcie których, 
poruszane będą zagadnienia analizy strategicznej 
przedsiębiorstwa, strategii marketingowej i rozwoju 
kapitału ludzkiego oraz korzyści płynące z zatrudniania 
osób niepełnosprawnych. 
 
Terminy szkoleń:

21-11-2007 - KALISZ - "PROTON - Pracodawcy Otwarci 
Na Osoby Niepełnosprawne" Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62- 800 
Kalisz. 
 
22-11-2007 - KALISZ - "PROTON - Pracodawcy Otwarci 
Na Osoby Niepełnosprawne" Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62-800 
Kalisz. 
 
Liczba miejsc ograniczona. 
 
Są to bezpłatne, dofinansowane ze środków Unii 
Europejskiej, jednodniowe spotkania łączące dwa bloki 
tematyczne: biznesowy, w trakcie którego poruszane 
będą zagadnienia analizy strategicznej 
przedsiębiorstwa, strategii marketingowej i rozwoju 
kapitału ludzkiego, oraz drugi poświęcony korzyściom 
płynącym z zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
 
Szkolenie PROTON zaznajamia pracodawców 
z możliwościami uzyskania wsparcia finansowego 
w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, 
w postaci np. dofinansowania do wynagrodzenia, zwrotu 
określonych kosztów czy refundowania przez PFRON 
składek płaconych przez pracodawcę do ZUS. 
 
Szkolenie PROTON skierowane jest do małych, 
średnich i dużych przedsiębiorstw, z wyjątkiem 
Zakładów Pracy Chronionej. Uczestnikami mogą być
zarówno przedsiębiorcy jak i pracownicy zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę. Pracownicy Fundacji 
i Stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą
zatrudnieni na umowę o pracę również mogą wziąć 
udział w szkoleniu. 
 
Więcej informacji (m.in. formularz zgłoszenia) 
znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Opatówku pod adresem: 

www.bip.opatowek.pl 
 

********** 
 

Serdeczne podziękowanie za uprzątnięcie gruzu, śmieci, 
resztek po budowie z terenu wokół gimnazjum 
w Opatówku, składają uczniowie i dyrekcja szkoły. 
Dokonali tego bezinteresownie i nieodpłatnie, użyczając
sprzętu i samochodów: członkowie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Opatówku oraz p. Ryszard Gonera, 
p. Wojciech Pokojowy i p. Zbigniew Gołyźniak. 

 
********** 

 
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 

 
********** 

 
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: 
- powierzchnia: 3,0 - 5,0 ha z możliwością dojazdu po 

drodze utwardzonej (pożądane bliskie sąsiedztwo 
drogi krajowej lub wojewódzkiej) 

- okolice działki pozbawione zabudowy mieszkaniowej 
- bliskie sąsiedztwo bocznicy, stacji kolejowej lub 

odcinka toru kolejowego 
- pożądane uzbrojenie terenu z możliwością

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

 
********** 

 
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. kom. 
604-077-679 po godz. 2000 tel: (0-62) 76-18-058. 

 
********** 

 
Agencja Ubezpieczeniowa Stanisław Hałaczek 
w Opatówku, ul. Łódzka 30a (przed rondem), tel. (0-62) 
761-99-66 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 
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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 

 
********** 

 
Agencja Ubezpieczeniowa Grupy PZU Daria Słowik 
świadczy usługi w zakresie zawierania oraz obsługi:
- obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC, 
- obowiązkowych ubezpieczeń gospodarstw rolnych, 
- dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych AC 

i NNW, 
- kompleksowe ubezpieczenie firm, 
- ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC) 

w życiu prywatnym, zawodowym, przewoźnika itp., 
- ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków 
- kompleksowe ubezpieczenie osób wyjeżdżających 

za granicę,
- kompleksowych ubezpieczeń gospodarstw rolnych, 
- ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospo-

darskich, 
- oraz każdego innego ubezpieczenia oferowanego 

przez PZU S.A., a także oferowane przez PZU Życie 
S.A. 

- otwarty Fundusz Emerytalny "Złota Jesień"
- Indywidualne Konto Emerytalne 
- ubezpieczenia na życie i dożycie 
- ubezpieczenia posagowe, 
- grupowe ubezpieczenia dla właścicieli firm i ich 

pracowników, 
- fundusze Inwestycyjne PZU 
 

Dojeżdżam do miejsca wskazanego przez klienta. 
Proszę o kontakt pod nr telefonu 602-820-212 

 
********** 

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

 
********** 

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

 
********** 

 
Język polski - korepetycje, przygotowanie do egzaminu 
gimnazjalnego i matury. Telefon: (0-62) 761-94-13, 602-
878-035. 

********** 

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

 
********** 

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

 
********** 

 
Sprzedam nowy piec co. miałowy 24h, moc 62kW. Cena 
do uzgodnienia. Telefon: (0-62) 767-01-76. 

 
********** 

 
Sprzedam tanio 4 szczeniaki rasy doberman. Kontakt 
tel. 691-407-399 

 
********** 

 
Wynajmę lokal na parterze pod działalność gospodarczą
Proszę o kontakt pod nr tel. 602-820-212 

 
********** 

 
Działkę 73 arów sprzedam. Wiadomość ul. Piaskowa 2 
w Opatówku. Telefon: (0-62) 76-12-813. 

 
********** 

 
Przyjmę tanio kierownictwo budowy (inspektora 
nadzoru). Telefon: (0-62) 75-334-61. 

 
********** 

 
Usługi asenizacyjne - Zbigniew Dybioch. Tel. 696-432-
448. 

 
********** 

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