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SOŁTYSI W GMINIE WYBRANI 
W zwi�zku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich, w dniach od 31 stycznia 2007 r. do 8 lutego 

2007 r. zostały przeprowadzone zebrania wiejskie - wyborcze w sołectwach Gminy Opatówek celem wyboru 
sołtysów i rad sołeckich na now�, czteroletni� kadencj�. Zebrania cieszyły si� spor� frekwencj�, a mieszka�cy 
dokonali wyboru. Jedynie we wsi Michałów Trzeci zebranie wiejskie odb�dzie si� dopiero 19 lutego i wtedy 
poznamy wyniki. 

Niektórzy sołtysi pełni�cy dotychczas t� funkcj� nie zgodzili si� na ponowny wybór, w niektórych 
wsiach mieszka�cy postanowili inne osoby obdarzy� swym zaufaniem. A zatem przedstawiamy prawie pełn� 
list� sołtysów wsi w gminie Opatówek. Nazwiska tych, którzy zostali wybrani ponownie zaznaczone zostały 
kursyw�, nazwiska nowych sołtysów zostały podkre�lone: 

 
Borów   - Gryczy�ski Antoni   Rajsko  - Wildner Józef 
Cienia Pierwsza - �mieta�ska Stanisława  Ro�d�ały - Olszewska Henryka 
Cienia Druga  -  Tułacz Tomasz   Sierzchów - Janczak Tadeusz 
Cienia Trzecia   - Przepiórka Barbara   Szulec  - Frankiewicz Kazimierz 
Cienia-Folwark - Juszczak Stanisław   Szałe  - Brodziak Ryszard 
Chełmce  - Sowa El�bieta    Trojanów - Goł�biowski Józef 
Kobierno  -  Krzywda Irena    Tłokinia Ko�cielna  - Błasiak Józef 
Kolonia D�be  -  Pytli�ska Maria   Tłokinia Wielka       -   Baran Stanisław 
Michałów Drugi - Frankiewicz Józef   Tłokinia Mała - Kraska Helena 
Janików  - Wawrzyniak Maciej   Nowa Tłokinia - Raszewski Bogumił 
Józefów  - Marciniak Małgorzata   Warszew - Jakubek Jerzy 
N�dzerzew  - Wojtaszek Stanisław   Zduny  - Gryczy�ski Józef 
Opatówek  - Jaskuła Wojciech   Zawady - Jakubczak Stanisław 
Porwity  - Knop Andrzej 
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WIADOMO�CI ZE SZKÓŁ 
 Szkoła Podstawowa w Opatówku informuje o akcjach charytatywnych, które odbyły si� przed feriami 
zimowymi. Na pro�b� Wojewody Wielkopolskiego przez 3 dni (9-11 stycznia) przedstawiciele samorz�du 
uczniowskiego klas IV-VI zbierali maskotki, które potem wysłane zostały najbiedniejszym dzieciom w Iraku. 
Akcja odbywała si� pod hasłem "Wielkopolska - dzieciom irackim". 
 Z kolei 12 stycznia dzieci kwestowały na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry �wi�tecznej Pomocy. 
Przedstawiciele samorz�du uczniowskiego zbierali do puszek pieni�dze i rozdawali samoprzylepne 
serduszka. Ł�cznie zebrano 491,87 zł. Opiekunki samorz�du, jak zawsze mogły liczy� na pomoc uczennic: 
Natalii Jarczewskiej, Aleksandry Ku�, Joanny Prus i Patrycji Sowy. Do akcji wł�czyli si� równie� rodzice 
uczniów. 
        Opiekunki Samorz�du Uczniowskiego klas IV-VI 
        Marta Ziółkowska, Sonia Szereda, Anna Smolicka 

���������� 

Okres �wi�t Bo�ego Narodzenia oraz Nowego Roku to czas niezwykły. Przyj�cie Chrystusa daje 
całemu �wiatu pokój i nadziej� na lepsze jutro. Tego pokoju, nadziei i miło�ci na ka�dy dzie� �ycia oraz 
zdrowia i wszelkiej pomy�lno�ci na Nowy Rok �ycz� wszystkim mieszka�com Opatówka członkowie 
Szkolnego Koła Polonistyczno-Recytatorskiego przy Szkole Podstawowej w Opatówku. 

Jednocze�nie jest nam niezmiernie miło, �e przygotowane przez nas bo�onarodzeniowe jasełka umiliły 
wigilijne spotkanie władz gminy z podopiecznymi GOPS. Cieszymy si� bardzo z faktu, �e program nasz został 
tak ciepło przyj�ty przez mieszka�ców Opatówka. W tym miejscu pragniemy serdecznie podzi�kowa� 
wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu tego �wi�tecznego przedstawienia. Szczególnie gor�co 
dzi�kujemy Pa�stwu �ebrowskim, którzy z ogromnym zaanga�owaniem opracowali scenografi� naszego 
programu. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy.      

Opiekunka koła - Beata Frydrychowicz 
���������� 

 Ferie zimowe to czas wypoczynku i relaksu. W Zespole Szkół w Rajsku tegoroczne ferie były czasem 
aktywnego odpoczynku. Wszystko rozpocz�ło si� w sobot� 13 stycznia zabaw� karnawałow�. Pó	niej dzieci 
miały mo�liwo�� codziennie spotyka� si� z nauczycielami w szkole na ró�nych zaj�ciach sportowych, 
informatycznych, polonistycznych itp. Ale na tym nie koniec przyjemno�ci, panie: Małgorzata Burdelak i Ewa 
Chlorek, jako wolontariuszki, zorganizowały we współpracy z oddziałem PTTK w Wi�le wycieczk� w Beskidy. 
Uczniowie mieszkali w uroczym zak�tku "Nad Zapor�" w Wi�le. W trakcie wycieczki mieli okazj� zwiedzi� 
Zameczek Prezydenta RP, wjecha� kolejka linow� na Czantori�, podziwia� pi�kno Beskidów ze szczytu 
Równicy. Mogli równie� nacieszy� oczy pi�knem krajobrazów podczas przeja�d�ki bryczkami oraz zwiedzi� 
Cieszyn. Te i wiele innych atrakcji spowodowały, �e pomimo braku �niegu, humory wszystkim dopisywały i nikt 
nie narzekał na nud�.          Małgorzata Burdelak 
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Jeszcze raz „Szkoła Marze�” 
18 stycznia 2007 roku w Pałacu Kultury w Warszawie odbyło si� uroczyste wr�czenie dyplomów szkół 

marze�, na które przyjechali dyrektorzy z całej Polski. W�ród nich dyrektorki dwóch szkół z powiatu kaliskiego: 
Gimnazjum w Opatówku i Gimnazjum w Godzieszach. Go�ci przywitali Dyrektor Centrum Edukacji 
Obywatelskiej Jacek Strzemieczny i Dyrektor Projektu Szkoła Marze� Katarzyna Zaniecka-Vogt, którzy 
podzi�kowali za półtoraroczne zaanga�owanie w wa�n�, nowatorsk� i efektywn� prac�.  

Po otrzymaniu dyplomów dyrektorzy zostali zaproszeni do pami�tkowego zdj�cia z organizatorami 
Projektu. Pami�tkow� tabliczk� z podzi�kowaniem otrzymały tak�e organy prowadz�ce szkoły; dyrektor 
Gimnazjum w Opatówku oraz szkolny koordynator Beata Tomczak wr�czyły t� tabliczk� Wójtowi Gminy panu 
Sebastianowi Ward�ckiemu. Organizatorom oraz uczestnikom projektu podzi�kowała równie� 
przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej dr hab.Sylwia Sysko-Roma�czuk. Na uroczysto�ci obecny 
był tak�e dyrektor Biura Wdra�ania ES Witold Witkowski.  

Na zako�czenie wszyscy zdmuchn�li symboliczne 443 �wieczki (my�l�c wcze�niej 443 �yczenia)  
i zostali zaproszeni na "szkołomarzeniowy" tort truskawkowy. 
Konkurs „Salamandra” 

Ju� od kilku lat Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody z siedzib� w Poznaniu w ramach swoich 
działa� na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Polski- flory, fauny, ekosystemów i krajobrazów, a tak�e 
szeroko poj�tej edukacji ekologicznej społecze�stwa organizuje wojewódzkie konkursy przyrodnicze dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Odbywaj� si� one w trzech etapach- szkolnym, okr�gowym  
i wojewódzkim. Ka�dy konkurs ma swój temat przewodni, np. ”Ssaki Polski” lub „Ro�liny i zwierz�ta wodne”.  

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem ”Tatrza�ski Park Narodowy”. W etapie szkolnym, który odbył 
si� w listopadzie 2006 roku wzi�li udział uczniowie z ponad 400 szkół Wielkopolski. Etap okr�gowy odbył si�  
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w sobot� 10 lutego 2007 roku w Gimnazjum w Opatówku. Szkoła od dawna bierze udział w konkursie. Mo�e 
tak�e poszczyci� si� laureatami poprzednich edycji. 

Teraz, kiedy szkoła otrzymała do dyspozycji nowy, pi�kny gmach mogła sama by� organizatorem 
eliminacji okr�gowych. Wzi�ło w nich udział 45 uczniów ze szkół z Kalisza oraz powiatu kaliskiego.  
Z Gimnazjum w Opatówku zespół licz�cy 5  uczniów, których przygotowywała Beata Tomczak oraz Donata 
Janiszewska-Marciniak. Uczestnicy konkursu rozwi�zywali w czasie godziny test wyboru. Komisja wyłoniła 6 
uczniów, którzy osi�gn�li najwy�sz� liczb� punktów. Okazali si� nimi: Sylwia Kowalczyk - Gimn. w Ko	minku, 
Agata Mosi�ska -Gimn. nr 10 w Kaliszu, Patrycja Kubiak - Gimn. nr 3 w Kaliszu, Ewelina Rajca - Gimn.  
w Godzieszach, Monika Roma�czyk,  Sara Szymczak - Gimnazjum w Opatówku. B�d� oni reprezentowa� 
okr�g w etapie wojewódzkim, który odb�dzie si� w Poznaniu. 
 Spotkanie w Opatówku było nie tylko okazj� do wykazania si� wiedz�, ale tak�e obejrzenia nowej 
szkoły oraz bli�szego poznania si� i pogaw�dki przy herbatce i ciastkach zakupionych z funduszy Rady 
Rodziców Gimnazjum w Opatówku.         

El�bieta Rogozi�ska- dyrektor Gimnazjum w  Opatówku 
�������������������������������������������������������������������������������������

PROFILAKTYKA 
 W dniu 4 marca 2007 r. odb�dzie si� w sali OSP Chełmce o godz. 1100

  Turniej o Puchar Wójta Gminy 
Opatówek w tenisie stołowym pod hasłem "Kocham zdrowe, trze	we spojrzenie". Wydarzenie to realizowane 
jest zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na terenie gminy Opatówek 
na 2007 rok. Uczestnikami turnieju b�d� członkowie Młodzie�owych Dru�yn Po�arniczych z terenu gminy 
Opatówek, zarówno chłopcy jak i dziewcz�ta, w nast�puj�cych kategoriach wiekowych: do 14 lat, 14-16 lat, 
16-21 lat. Celem turnieju jest wzbudzenie w�ród dzieci i młodzie�y motywacji do �ycia bez nałogów, promocja 
atrakcyjnego, zdrowego stylu �ycia, realizacja systemu profilaktyki gminnej w odniesieniu do uzale�nie�. 
Patronat nad turniejem sprawuje Wójt Gminy. 

���������� 
Gminny O�rodek Pomocy Społecznej, w ramach Gminnego Programu Rozwi�zywania Problemów 

Narkomanii na 2007 rok, informuje, �e rodzice i opiekunowie dzieci maj� mo�liwo�� bezpłatnego skorzystania 
z urynowych testów diagnostycznych narkotykowych Multi Drug 2 na obecno�� amfetaminy, marihuany oraz  
z sze�cio panelowych testów Multi Drug (badanie �liny) na obecno�� amfetaminy, meta amfetaminy, kokainy, 
marihuany, opiaty, fencyklidyny. 

���������� 
Gminna Komisja Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych w Opatówku informuje, �e posiedzenia komisji  

w 2007 roku odbywa� si� b�d� 20-tego dnia ka�dego miesi�ca. W przypadku wyst�pienia w tym terminie dnia 
wolnego od pracy, posiedzenie komisji odb�dzie si� w poprzedzaj�cy pi�tek. Osoby dotkni�te chorob� alkoholow�  
i ich rodziny oraz wszyscy zainteresowani problemem uzale�nie� mog� zgłasza� si� na posiedzenia komisji  
w godz. 1630-1730 w sali posiedze� na I pi�trze Urz�du Gminy. 

20 lutego zapraszamy mieszka�ców naszej gminy dotkni�tych problemem narkotykowym na spotkanie, 
którego celem b�dzie zainicjowanie utworzenia grupy samopomocowej dla rodziców. Spotkanie odb�dzie si�  
w Urz�dzie Gminy, sala posiedze�, I pi�tro o godzinie 1600. 
        Przewodnicz�cy GKRPA w Opatówku - Andrzej Pływaczyk 
������������������������������������������������������������������������������������ 

CZYNSZ ZA GARA�E I POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 
 Urz�d Gminy w Opatówku informuje, �e �rednioroczny wska	nik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem w 2006 roku w stosunku do 2005 roku wyniósł 1%. W zwi�zku z powy�szym, z dniem 1.02.2007 r. 
ulegaj� zmianie stawki czynszów za najem gara�y i pomieszcze� gospodarczych o 1%. 
Bez zmian pozostaj� stawki czynszu za najem gruntów stanowi�cych mienie gminy Opatówek zaj�tych pod 
budow� gara�y oraz pomieszcze� gospodarczych. 
������������������������������������������������������������������������������������ 

OGŁOSZENIE O NABORZE 
 W zwi�zku ze zwolnieniem si� dwóch stanowisk pracy w Wydziale Finansowo-Ksi�gowym Urz�du 
Gminy w Opatówku, podj�to decyzj� o poł�czeniu tych stanowisk i o naborze na 1 - poł�czone stanowisko  
w tym wydziale. Szczegóły ogłoszenia zamieszczamy na stronie Biuletynu informacji Publicznej, na tablicach 
ogłosze� i poni�ej: 
 

WÓJT GMINY OPATÓWEK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
W URZ�DZIE GMINY W OPATÓWKU PL.WOLNO�CI 14 
stanowisko pracy:  referent ds. rozlicze� bud�etowych 

1. Wymagania niezb�dne: 
- wykształcenie wy�sze ekonomiczne,  
- dobra znajomo�� przepisów prawa w zakresie zada� realizowanych przez Wydział Finansowy,  
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a w szczególno�ci:  zasad rachunkowo�ci, ksi�gowo�ci bud�etowej, finansów publicznych, 
- znajomo�� zagadnie� zwi�zanych z odpowiedzialno�ci� za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
- znajomo�� przepisów z zakresu ustawy o samorz�dzie gminnym, 
- bardzo dobra umiej�tno�� obsługi komputera w �rodowisku Windows XP i pakietu biurowego Office 

(Word i Excel), 
- posiadanie pełnej zdolno�ci do czynno�ci prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralno�� 

za przest�pstwa umy�lne, 
- odpowiedni stan zdrowia pozwalaj�cy na zatrudnienie na okre�lonym stanowisku, 
- nieposzlakowana opinia, 
- 3 letni sta� pracy w ksi�gowo�ci w jednostce sektora finansów publicznych lub 3 letni sta� pracy  

w jednostce organizacyjnej samorz�du terytorialnego. 
2. Wymagania dodatkowe: 

- komunikatywno��, 
- odpowiedzialno��, 
- dyspozycyjno��, 
- kreatywno��, 
- samodzielno��, 
- dokładno��, 
- terminowo��, 
- umiej�tno�� pracy w zespole, 
- umiej�tno�� dobrej organizacji pracy własnej, 
- umiej�tno�� radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
- odporno�� na stres, 
- wysoka kultura osobista. 

3. Zakres wykonywanych zada� na stanowisku: 
- prowadzenie ewidencji ksi�gowej (syntetycznej i analitycznej) Urz�du Gminy i innych jednostek, 
- gromadzenie dokumentacji dowodów ksi�gowych, 
- sporz�dzanie sprawozda� bud�etowych i finansowych. 

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne: (dokumenty te mo�na pobra� ze strony: www.bip.opatowek.pl) 
- Podanie o przyj�cie do pracy wg wzoru okre�lonego w zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
- �yciorys (CV) z uwzgl�dnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzul�: "Wyra�am 

zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb�dnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw� z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  
(Dz.U. z 2002r.Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustaw� z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorz�dowych 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.) wg wzoru okre�lonego w zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

- Kopia dokumentu po�wiadczaj�cego wykształcenie (dyplom lub za�wiadczenie o stanie odbytych studiów, 
�wiadectwa), 

- Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiej�tno�ciach, 
- Kwestionariusz osobowy - wg wzoru okre�lonego w zał. Nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

Urz�d Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.  
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale�y składa� w terminie do dnia 28 lutego 2007 roku osobi�cie w dni 
robocze w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urz�du Gminy, 62-860 Opatówek, Pl. Wolno�ci 14 - sekretariat 
lub poczt� na adres urz�du gminy z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy referent ds. 
rozlicze� bud�etowych".  Aplikacje, które wpłyn� do urz�du po wy�ej okre�lonym terminie nie b�d� 
rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru b�dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Opatówek pod adresem internetowym www.bip.opatowek.pl oraz na tablicy 
informacyjnej w siedzibie Urz�du Gminy. 
           Wójt Gminy 
  /-/ Sebastian Ward�cki 
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OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPATÓWKU  
z dnia 13 lutego 2007 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady 

Gminy Opatówek zarz�dzonych na dzie� 4 marca 2007 r. 

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055,  
Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  17, poz. 128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, 
poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592) Gminna Komisja Wyborcza w Opatówku podaje informacj� o zarejestrowanych 
listach kandydatów na radnych. 
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Okr�g Nr 4 
Lista nr 1 – KWW PIOTRA PASIKA 

1. PASIK Piotr, lat 45, zam. Opatówek 
Lista nr 2 – KWW ARTURA SZYMCZAKA 

1. SZYMCZAK Artur, lat 43, zam. Opatówek 
Lista nr 3 – KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 

1. GADERA Jarosław Henryk, lat 30, zam. Opatówek 
2. MAŁOBURSKI Mariusz Krzysztof, lat 33, zam. Opatówek 

Lista nr 4 – KWW "JERZY MARCINIAK" 
1. MARCINIAK Jerzy, lat 52, zam. Opatówek 

 

 
Przewodnicz�cy Gminnej Komisji Wyborczej 

/-/ Janusz Pogorzelec 
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OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Opatówek 
z dnia  2 lutego  2007 roku 

o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie  
obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniaj�cych do Rady Gminy Opatówek zarz�dzonych 

na dzie� 4 marca 2007 roku 
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760,  
z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 
218, poz. 1592 )  podaje si� do publicznej wiadomo�ci informacj� o numerze i granicy obwodu głosowania oraz 
wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniaj�cych do Rady Gminy Opatówek  
w okr�gu wyborczym nr 4 zarz�dzonych na dzie� 4 marca 200 7 roku. 
Wyci�g z uchwały Nr 230/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 lipca 2006 r. w cz��ci dot. obwodu nr 2 

Numer 

obwodu 

Granice obwodu głosowania  Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej 

 

2 

 
Sołectwo OPATÓWEK 
ulice: Mariana Buczka, Braci Gillerów, Dworcowa, 
Działkowa, Gen. Józefa Zaj�czka, Marcina Kasprzaka, Jana 
Kili�skiego, Tadeusza Ko�ciuszki, Krótka, Ks. Adama 
Marczewskiego, Ludowa, Łódzka, 3-go Maja, 
Nowoogrodowa, Ogrodowa, Plac Wolno�ci, Józefa 
Poniatowskiego, Piotra Szadkowskiego, Turkowska 

 
Gminny O�rodek Kultury  

w Opatówku  
ul. Ko�cielna 2 

 
lokal przystosowany do 

potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych 

 

Głosowanie odb�dzie si� w wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w dniu 4 marca 2007  r.  
mi�dzy godzin� 6°° a  20°° bez przerwy. 

Wójt 
/-/ Sebastian Ward�cki 
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O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  A 
 

Na tablicy ogłosze� Urz�du Gminy w Opatówku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomo�ci 
poło�onych w Opatówku przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat, wykaz mieszkania do sprzeda�y 
na rzecz najemcy w budynku poło�onym w Opatówku przy ul. Ko�cielnej 16. 

���������� 
Sprzedam 7 tygodniowe szczeniaki miesza�ca owczarka niemieckiego z bernardynem. Tel. kom. 609530824, 
tel. stacjonarny 062/7614151 dost�pny od godz. 1800. 

���������� 
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Shih-Tzu - małe pieski ozdobne, York - miniatura, Sznaucer - miniatura. Tel. 7670693, 501 567 780. 
���������� 

Do �lubu i na inne okazje czarny mercedes okular. Telefon 501 567 780. 
���������� 

Przyjm� pracownika handlowiec-sprzedawca. Wymagania: obsługa komputera i kas fiskalnych, wykształcenie 
�rednie - handlowe, praktyka. Szałe, ul. Działkowa, tel. 601-760-604 do godz. 1700. 

���������� 
Sprzedam piec olejowy Ulrich dwufunkcyjny cw+cwu ze stali nierdzewnej 24KW z zasobnikiem 1000 litrów. 
Cena 4000 zł. Telefon: 608-483-232. 

���������� 
Islandzkie biuro pracy poszukuje w bran�y budowlanej pracownikow wszystkich zawodów oraz ludzi nie 
boj�cych si� podj�� �adnej pracy. Oferujemy bardzo dobre zarobki od 8 do 12 tys. zł miesi�cznie. Decyzja 
nale�y do Ciebie. Zadzwo� je�eli si� zdecydujesz: 691806948 lub 00354-8668264. 

���������� 
Dzi�kuj� wszystkim mieszka�com gminy Opatówek za ponowne okazanie zaufania i poparcie mnie  
w wyborach do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w dniu 4 lutego 2007 roku.           

Stefania Wiewiórkowska 
�����������

Wszystkim, którzy wzi�li udział w wyborach do Wielkopolskiej Izby Rolniczej i oddali na mnie głos obdarzaj�c 
swym zaufaniem serdecznie dzi�kuj�. 
          Mieczysław Łuczak 

���������� 
Tanie ubezpieczenia: samochodów osobowych, dostawczych i ci��arowych, ci�gników i przyczep rolniczych, 
domów i mieszka�, pozostałe ubezpieczenia. Jan Dzikowski, poniedziałek-pi�tek 18-20, tel. 62/7618058 lub 
604077679. 
Korepetycje: matematyka, fizyka, szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne, tel. 62/7618058 
wieczorem. 

���������� 
Stosownie do zalecenia Wojewody Wielkopolskiego - Szefa Obrony Cywilnej województwa ustala si� czwarty 
czwartek ka�dego miesi�ca, godz. 1200 (tj. dzie� treningu elementów SWA) jako dzie� na przeprowadzenie 
gło�nej próby syren alarmowych w województwie. Sygnał ci�gły 3 min.          

Wójt Gminy - Sebastian Ward�cki 
�����������
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Serdecznie dzi�kujemy wszystkim, którzy wzi�li udział w ceremonii pogrzebowej, zło�yli kwiaty, zamówili msze 

�w. oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku naszego ukochanego M��a, Ojca i Dziadka 

�P JANA B	CZKIEWICZA  

                                                                                                                          składa �ona i córki z rodzinami 

 
 

 

Serdeczne podzi�kowanie członkom i orkiestrze Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Tłokini Wielkiej, Powiatowemu 

Zwi�zkowi Pszczelarzy oraz wszystkim, którzy wzi�li udział w ceremonii pogrzebowej, zło�yli kwiaty, zamówili 

msze �w. oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku naszego ukochanego M��a i Ojca 

�P MIECZYSŁAWA KUBIAKA 

                                                                                                             składaj� �ona, córka i syn z rodzinami 

 
�
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Urz�d Gminy w Opatówku, Pl. Wolno�ci 14, tel. 62/7618080, 7618454, faks 62/7618017 
strona internetowa: www.bip.opatowek.pl,  e-mail: gmina@opatowek.pl 
WG NR 3/2007 (553)/ 900 egz. 
������������������������������������������������������������������������������������ 


