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INFORMACJA Z SESJI RADY GMINY 
 

3 kwietnia odbyła się kolejna, VII sesja Rady 
Gminy Opatówek. Wybrani w wyborach uzupełniających 
radni: Jarosław Gadera i Mariusz Małoburski z Komitetu 
Wyborczego Wyborców "Nasza Gmina Gospodarna" 
złożyli uroczyste ślubowanie, po czym w pełni mogli 
wykonywać mandat radnego. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że
w każdą środę w godz. 1200 - 1500 pełni swój dyżur, 
podczas którego wszyscy zainteresowani mogą zgłosić
się z interwencjami, wnioskami, czy sugestiami 
dotyczącymi spraw gminy i jej mieszkańców. 
Przypominamy, że Zastępcy Przewodniczącego Rady 
Gminy: p. Paweł Bąkowski przyjmuje interesantów 
w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 
1530 - 1600, a p. Stanisław Kuś w każdy pierwszy piątek 
miesiąca w godz. 1300 - 1500.

Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działań podjętych 
w okresie międzysesyjnym, w którym poinformował:
- opracowany został komplet dokumentacji służącej 

do ogłoszenia przetargu na wykonanie modernizacji 
i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Tłokini 
Wielkiej 

- kontynuowane jest zadanie budowy chodnika 
w Józefowie wzdłuż krajowej drogi nr 12 

- rozpoczęto i dalej będą kontynuowane prace 
naprawcze na drogach gminnych 

- rozstrzygnięty został konkurs na dyrektorów dwóch 
placówek oświatowych; dyrektorem Zespołu Szkół
w Chełmcach został p. Tomasz Mikucki, dyrektorem 

Opatówek, 05.04.2007 r.
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Zespołu Szkół w Rajsku została p. Honorata 
Wolniaczyk 

- z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert - wystąpił
zespół NO TO CO 

- odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej, Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Wójta, Powiatowe Mistrzostwa 
w Piłce Siatkowej szkół gimnazjalnych 

- w Warszawie odbyła się impreza p.n. "Wielkanocna 
Baba", na której członkinie z Koła Gospodyń
Wiejskich zaprezentowały potrawy wielkanocne na 
świątecznie udekorowanych stołach. 

W dalszej części obrad radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Opatówku za 2006 rok oraz ze 
sprawozdaniem o zrealizowanych przedsięwzięciach 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Opatówek w latach 2004-2006. 
 

W związku z tym, że odbyły się wybory uzupełniające, 
w wyniku których skład Rady Gminy ponownie jest 15-
osobowy, zaszła konieczność włączenia nowych 
radnych do prac komisji, w tym Komisji 
Inwentaryzacyjnej, która otrzymała nowe, dodatkowe 
zadania. I tak, poprzez głosowanie przyjęto uchwały
zmieniające skład trzech komisji: 
- Komisja Mieszkaniowa: Przewodniczący - Jarosław 

Kłysz, Zastępca Przewodniczącego - Jarosław 
Gadera, członkowie: Dariusz Jaśkiewicz, Ryszard 
Gonera 

- Komisja Budżetu, Finansów, Założeń i Planów 
Gospodarczych oraz Porządku Publicznego: 
Przewodniczący - Paweł Bąkowski, Zastępca 
Przewodniczącego - Stanisław Kuś, członkowie: 
Mariusz Małoburski, Jolanta Wilczyńska 

- Komisja Infrastruktury Technicznej i Inwentaryzacji: 
Przewodniczący - Danuta Filipowicz, Zastępca 
Przewodniczącego - Mariusz Małoburski, 
członkowie: Jarosław Gadera, Paweł Kołaciński, 
Andrzej Michalski, Wojciech Pokojowy. 

 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 

"Ekologiczna Królowa Śniegu" 
 

Dnia 9 marca 2007 r. w Szkole Podstawowej 
w Sierzchowie odbyło się spotkanie dotyczące 
recyklingu papieru, a związane z realizowanym przez 

uczniów i nauczycieli projektem edukacyjnym "Czas na 
papier". Spotkanie edukacyjne oparte było na kanwie 
baśni H. Ch. Andersena pt.: "Królowa Śniegu", jednak 
zostało uwspółcześnione, a treść została poszerzona 
o tematykę z zakresu edukacji ekologicznej. 
Poszczególne sceny prezentowanego przedstawienia 
były pretekstem do prowadzenia z dziećmi różnorakich 
zabaw z wykorzystaniem papieru. We wspólnej zabawie 
uczestniczyły również zaproszone dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Cieni Drugiej wraz z opiekunką kółka 
przyrodniczego, p. Barbarą Ochocką.

Makulatura stała się doskonałym materiałem do 
wspólnych gier, zabaw oraz konkursów. Dużą wiedzą
wykazały się uczestniczki quizu dotyczącego historii 
papieru i jego recyklingu: Sylwia Marczak, Angelika 
Jaszek z SP w Sierzchowie oraz Milena Frątczak i Marta 
Marciniak z SP w Cieni Drugiej. 

Celem wspólnej zabawy było uświadomienie 
wszystkim uczestnikom, iż od nas samych zależy stan 
naszych lasów - zielonych płuc naszej planety, to my 
decydujemy, czy zużyte papiery, gazety, wyroby 
papiernicze itp. zaniesiemy do niebieskiego pojemnika 
na surowce wtórne. 

Impreza została zorganizowana przez 
opiekunkę koła przyrodniczego - p. Magdalenę Galubę
i panie: Bogumiłę Kwaśniewską i Magdalenę Noskowską
pod bacznym okiem dyrektora szkoły p. Aliny Łańduch. 

Zaproszenie na wspólną zabawę przyjęli: wójt 
Gminy Opatówek - Sebastian Wardęcki, 
Przewodniczący Komisji Oświaty p. Stanisław Kuś,
przedstawiciel Urzędu Gminy p. Aleksandra Kalenska, 
dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
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Komunalnych "Orli Staw" p. Tomasz Marszał, leśnik 
z Nadleśnictwa Kalisz - p. Jarosław Małolepszy 
i p. Joanna Panfil ze Stowarzyszenia Ekologicznego 
Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej. 
 

Dzień samorządności w Tłokini Wielkiej 
Zgodnie z tradycją naszej szkoły, 21 marca 

obchodziliśmy Dzień Samorządności. Dla uczniów 
szkoły w Tłokini Wielkiej jest to zawsze dzień radosny, 
tym bardziej, że są oni wtedy gospodarzami całego 
obiektu. 

Na uroczystym apelu, przewodnicząca 
samorządu szkolnego - Aleksandra Wojtaszak 
zaprezentowała "nowe" grono pedagogiczne składające 
się z uczniów najstarszej klasy. Ponadto omówiła
szczegółowy plan dnia składający się z następujących 
części: pokazu ekologicznych strojów wiosny, mini listy 
przebojów, konkursu karaoke dla nauczycieli i dla 
uczniów. 

Młodzież czuwała nad harmonijnym przebiegiem 
poszczególnych części programu. Wszyscy bawili się
doskonale, a uczniowie okazali się doskonałymi 
organizatorami. 
 

Dyrektor - Teresa Kobierska 
 
Nowi dyrektorzy w szkołach 

W dniu 15 lutego odbyły się dwa konkursy na 
kandydatów na dyrektorów Zespołów Szkół
w Chełmcach i Rajsku. W określonym czasie wpłynęły
oferty od kandydatów: jedna na dyrektora Zespołu Szkół
w Chełmcach, dwie na dyrektora Zespołu Szkół
w Rajsku. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem 
Sekretarza Gminy, powołana przez Wójta Gminy 
Opatówek, reprezentowała najważniejsze organy 
mające wpływ na funkcjonowanie szkół w gminie. 
Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, organu 
nadzoru pedagogicznego, rady pedagogicznej i rady 
rodziców oraz przedstawiciel związkowy dokonali 
w głosowaniu tajnym wyboru kandydatów na dyrektorów 
szkół. Zostali nimi: dyrektorem Zespołu Szkół
w Chełmcach - Tomasz Mikucki, dyrektorem Zespołu
Szkół w Rajsku - Honorata Wolniaczyk, obydwoje są
nauczycielami odpowiednio ww. szkół.

Zgodnie z przepisami ustawy oświatowej, jeżeli 
organ nadzoru pedagogicznego, czyli Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu, nie zgłosi w terminie 14 dni od 
przedstawienia kandydata na to stanowisko, 
umotywowanego zastrzeżenia, organ prowadzący 

powierzy te stanowiska ww. osobom. Kuratorium 
Oświaty nie zgłosiło zastrzeżeń i pozytywnie 
zaopiniowało kandydatów. 

W dniu 23 marca b.r. Wójt Gminy Opatówek - 
p. Sebastian Wardęcki uroczyście wręczył akty 
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
w Rajsku - pani Honoracie Wolniaczyk i stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół w Chełmcach - panu 
Tomaszowi Mikuckiemu. Stanowiska te zostały
powierzone na pięć lat szkolnych. 
Gratulujemy nowo wybranym dyrektorom wyników 
konkursu i życzymy sukcesów organizacyjnych 
i edukacyjnych w sprawowaniu tak odpowiedzialnej 
funkcji. 
 

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

INFORMACJA O PRZETARGU 
 

W dniu 21.03.2007 Wójt Gminy ogłosił przetarg 
nieograniczony na: "wykonanie modernizacji 
z rozbudową stacji uzdatniania wody SUW Tłokinia 
Wielka, gm. Opatówek". Wykonane zostaną
następujące prace: 
 
- montaż urządzeń uzdatniania wody (napowietrzanie 

wody w aeratorach o średnicy 1200 mm i średnicy 
1000 mm, w celu uzdatnienia wody przyjęto 
zastosowanie pionowych filtrów pospiesznych 
o średnicy 1600 mm wkładem piaskowo - żwirowo - 
brausztynowym i powierzchni filtracji 2,0 m2

- budowa odstojnika wód popłucznych o średnicy 
5,0 m i objętości 17,6 m3

- wykonanie niezbędnych przełączeń istniejącej sieci 
- rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody 
- wykonanie zasilania stacji uzdatniania wody oraz 

modernizacja rozdzielni elektrycznej 
- wykonanie drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem. 
 
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 25.04.2007, 
godz. 10:00, Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 
14, pok. nr 15. 
 

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

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ 
 

W dniu 24 marca 2007r. w Gimnazjum 
w Opatówku odbyły się eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież
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Zapobiega Pożarom", których organizatorem był Zarząd
Gminny ZOSP RP w Opatówku. Tegoroczna edycja 
turnieju jest szczególna, bo jubileuszowa; młodzi adepci 
sztuki pożarniczej stanęli w szranki już po raz 
trzydziesty. Do eliminacji zostało zgłoszonych, nomen 
omen, trzydzieścioro uczestników w trzech kategoriach 
wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne, z pięciu jednostek OSP (Chełmce, 
Cienia Druga, Opatówek, Rajsko, Tłokinia Wielka). 
Zakres tematyczny turnieju obejmował takie dziedziny 
jak: historia pożarnictwa, procesy fizykochemiczne, 
sprzęt i wyposażenie straży pożarnych, organizacja 
działań ratowniczych, przepisy p. poż., pomoc 
przedmedyczna. Młodzież rywalizowała w dwóch 
etapach. W pierwszym należało rozwiązać test wyboru 
składający się z 30 pytań. Do ścisłego finału
kwalifikowało się 3-5 uczestników w każdej kategorii 
wiekowej. 
Uczestnicy drugiego etapu odpowiadali na wylosowany 
zestaw 3 pytań oraz musieli wykazać się znajomością
sprzętu pożarniczego i zasad udzielania pomocy 
przedmedycznej. Jury turnieju podkreśliło bardzo wysoki 
poziom wiedzy i umiejętności z zakresu pożarnictwa 
prezentowany przez młodzież biorącą udział w turnieju 
i życzyło sobie, aby w przyszłości zasilili oni szeregi 
OSP działających na terenie Gminy Opatówek. 
Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: 
 

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa): 
1 miejsce Bogusława Malinowska - OSP Rajsko 
2 miejsce Marta Marciniak- OSP Cienia 
3 miejsce Klaudia Grzelaczyk - OSP Rajsko 
 

II grupa wiekowa (gimnazja): 
1 miejsce Alicja Sobczak - OSP Tłokinia Wielka 
2 miejsce Adam Kocemba - OSP Tłokinia Wielka 
3 miejsce Kaźmierczak Monika - OSP Rajsko 
 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne): 
1 miejsce Monika Pietrzak - OSP Tłokinia Wielka  
2 miejsce Rafał Olejnik - OSP Tłokinia Wielka  
3 miejsce Paulina Tomaszewska - OSP Rajsko. 
 

Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami 
rzeczowymi ufundowanymi przez Wójta Gminy 
Opatówek. Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc 
w każdej kategorii reprezentowali Gminę Opatówek na 
eliminacjach powiatowych OTWP, które odbyły się
31 marca 2007r. w Liskowie. 

W Liskowie, w ostatnią sobotę marca, uczniowie 
szkół powiatu kaliskiego rywalizowali o palmę
pierwszeństwa w powiatowych eliminacjach XXX 
Konkursu Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega 
pożarom". Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą
z zakresu prewencji przeciwpożarowej, przepisów 
obowiązujących w tym zakresie oraz historii straży
pożarnej. Rywalizacja była ostra, bowiem okazało się,
że młodzież dysponuje szeroką wiedzą na ten temat, 
dlatego też zwycięzców wyłoniono dopiero w części 
ustnej konkursu. W kategorii uczniów gimnazjum 
II miejsce zajęła Alicja Sobczak z Zespołu Szkół w
Tłokini Wielkiej, na IV pozycji wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych uplasowała się Monika Pietrzak, 
również z OSP Tłokinia Wielka. Gratulujemy! 
 

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

SPORT SPORT 
 

Stowarzyszenie Kalisz XXI przy współpracy 
Starostwa Kaliskiego i Wójta Gminy Opatówek 
zorganizowało I TURNIEJ ZIEMI KALISKIEJ w piłce 
siatkowej dziewcząt. W imprezie wzięło udział 11 
zespołów z całego powiatu, w tym 2 zespoły
z Opatówka. Turniej rozegrano w trzech grupach A, B, 
C. Drużyny z Opatówka rozstawiono w grupie B i C. 
Drużyna I w składzie: Marczak Małgosia, 
Bogaczyńska Asia, Wróbel Kasia, Wawrzyniak 
Natalia, Idzikowska Dominika, Rosa Patrycja, Figiel 
Jola i Witczak Marta wyszła z grupy na pierwszym 
miejscu. Druga drużyna zajęła w grupie B ostatnie 
miejsce. Rozgrywki grupowe odbyły się 17 marca 2007 
i wyłoniły trzy najlepsze zespoły, które rywalizowały
następnego dnia - 18 marca o pierwsze miejsce, 
systemem "każdy z każdym". 
Klasyfikacja ogólna: 
I miejsce - Gimnazjum w Koźminku 
II  miejsce - Gimnazjum w Blizanowie 
III miejsce - Gimnazjum w Opatówku. 
Siatkarkami z Opatówku opiekowały się nauczycielki w-f: 
Zofia Marciniak i Donata Janiszewska- Marciniak. 

Marek Stodolny ze Stowarzyszenia Kalisz XXI, 
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i Wójt gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki wręczyli wszystkim zespołom 
puchary, medale, dyplomy i nagrody. Poziom gry 
gimnazjalistek był wysoki i świadczy o tym, że piłka 
siatkowa cieszy się wśród dziewcząt dużym 
powodzeniem. 
 

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

JAN GROSS W OPATÓWKU 
 

W dniu 27 marca 2007 r. odwiedził Opatówek 
Jan Gross - autor fraszek, aforyzmów, limeryków 
i innych utworów zaliczanych do małych form literackich, 
które zostały opublikowane w 19 zbiorach oraz włączone 
do 25 antologii i podręczników szkolnych. W Opatówku 
odbyły się 3 spotkania, które miały wyjątkowy charakter, 
ponieważ autor jest rodowitym opatowianem. Urodził się
w Opatówku, tu spędził dzieciństwo i młodość. Do 
twórczości literackiej zainspirowała go również
opatowianka. 
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Na spotkaniu z uczniami "zerówki" była
wspaniała atmosfera, ponieważ autor wzbudził wiele 
radości i śmiechu mówiąc dowcipne wierszyki 
o zwierzętach oraz zachęcając dzieci do wspólnego 
rymowania. Inne utwory usłyszeli uczniowie Gimnazjum 
w Opatówku. Aforyzmy i fraszki były tutaj odbierane 
także z uśmiechem, ale i z podziwem dla twórcy, jego 
skojarzeń sytuacyjnych i językowych. To spotkanie 
może stać się także inspiracją do twórczości dla 
młodych ludzi, którzy już nieraz próbowali swoich sił,
także na łamach "Opatowianina". 

Ostatnie spotkanie, które odbyło się po południu 
w bibliotece, miało jeszcze inny charakter. Uczestniczyło
w nim, między innymi, wielu kolegów i znajomych Jana 
Grossa. Było to ich pierwsze spotkanie po wielu latach 
i dlatego wszyscy słuchali z wielkim zainteresowaniem. 
Na spotkaniu "urodziła się" nowa fraszka - o Opatówku. 
Dzięki tomikom utworów, które można było nabyć,
fraszki i aforyzmy Jana Grossa "rozeszły się" po 
Opatówku i zapewne wielu opatowian będzie nieraz 
wracać do nich, by chwilą radości oderwać się od 
szarości zwykłego dnia. 
 

Jadwiga Miluśka 
*************************************** 

 

TARGI "PAMIĘTAJCIE 
O OGRODACH..." 

 

W dniach 28-29 kwietnia 2007 r. odbędą się
jubileuszowe, X Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe 
"Pamiętajcie o ogrodach..." 
Honorowym patronatem imprezę objął Starosta Kaliski 

Krzysztof Nosal, a organizatorami, jak co roku, są:
Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, 
Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Gmina Opatówek. 
Warunkiem uczestnictwa w targach jest zgłoszenie 
udziału oraz zamówienie powierzchni wystawowej na 
karcie zgłoszenia, którą można pobrać ze strony: 
www.zsogrodnik.opatowek.pl do dnia 15 kwietnia br. 
 

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

ŚNIADANIE WIELKANOCNE 
DLA PODOPIECZNYCH 

 

3 kwietnia br. w Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej 
odbyło się Śniadanie Wielkanocne dla dzieci ze 
Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku oraz 
dla dzieci ze świetlic z Chełmc i Tłokini Wielkiej. 
Tradycyjne potrawy poświęcił proboszcz parafii Tłokinia 
Kościelna ks. Jacek Paczkowski. 

Następnego dnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
na wspólnym śniadaniu spotkali się podopieczni 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku. 
Zaproszone zostały osoby niepełnosprawne z rodzicami 
i opiekunami, osoby samotne, chore. I tym razem 
gospodarzem śniadania był Wójt Gminy Opatówek 
p. Sebastian Wardęcki. Wielkanocne potrawy poświęcił
zaś proboszcz parafii Opatówek ks. Władysław 
Czamara. Na udekorowanych świątecznie stołach 
podano bigos z białą i wędzoną kiełbasą, szynkę,
galantynę, pasztet domowy, jajka faszerowane, sałatkę
jarzynową, ciasto i słodycze. 

Spotkania przy wielkanocnych stołach uświetniły
występy artystyczne przygotowane przez dzieci 
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ze Szkoły Podstawowej w Opatówku i Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej. 

Składamy serdeczne podziękowania dla 
P. Haliny Sroczyńskiej za ufundowane napoje, dla 
pp. Jadwigi i Henryka Menclów za ufundowane ciasto 
oraz wszystkim osobom za ich wysiłek i pracę włożoną
w przygotowanie wspólnego śniadania wielkanocnego. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Wójt Gminy Opatówek informuje, że w wyniku 
ogłoszonego naboru na wolne stanowisko pracy 
referenta ds. rozliczeń budżetowych w Wydziale 
Finansowym Urzędu Gminy w Opatówku aplikacje 
złożyło 14 kandydatów. Spośród nich, wymogi formalne 
określone w ogłoszeniu o naborze spełniło 6 osób. 
W wyniku dalszego postępowania (test i rozmowa 
kwalifikacyjna) na w/w stanowisko wybrana została
p. Aldona Dobrach zamieszkała w Wolicy. 

 
********** 

 
"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi" 

Jan Paweł II 
 
Serdecznie dziękują za okazaną życzliwość i wsparcie 
wszystkim, którzy pomogli mojej rodzinie w chwilach dla 
nas bardzo trudnych. Dziękuję, że odpowiedzieliście 
Państwo na nasz apel i podzieliliście się tym, co dla Was 
bardzo wartościowe. Krew, która została oddana przez 
Was dla mojego syna Michała pozwoliła mu przeżyć
najcięższe chwile. Dziś Michał wraca już do zdrowia. 
Dzięki Państwu, ludzkie życie zostało uratowane, a ja 
jako matka mogę tylko jeszcze raz serdecznie 
podziękować.

********** 
 
Gimnazjum w Opatówku zaprasza uczniów klas 
szóstych szkół podstawowych oraz ich rodziców na 
drzwi otwarte, które odbędą się 21 kwietnia 
w godzinach od 1000 - 1300.

********** 
 
ATC s.c. w Gostyniu zaprasza na bezpłatne szkolenia 
zawodowe w ramach projektu "Nie poddawaj się - zmień
swoje kwalifikacje": kurs komputerowy, kadry i płace, 
księgowość. Miejsce szkolenia: siedziba ATC, ul. 
Lipowa 1, 63-800 Gostyń. Godziny zajęć: 1530 - 2100.
Osobom zakwalifikowanym firma zapewnia: bezpłatne 
szkolenie i materiały, bezpłatne wyżywienie, bezpłatne 
badania lekarskie, zwrot kosztów za przejazd na miejsce 
szkolenia i z powrotem (nie dotyczy dnia otwarcia 
i zamknięcia kursu). Szczegóły dot. kursów i wymogów 
od kandydatów pod nr tel. (0-65) 575-85-16, 
(0-65) 572-04-08. 
 

********** 
 
Agencja Ubezpieczeniowa Grupy PZU S.A. Kinga 
Juszczak zaprasza do nowo powstałej placówki 
w Opatówku, przy ul. Poniatowskiego 1 (w siedzibie 

agencji PKO BP) w godz. pn. - pt. 830 - 1630, sob. 
800 - 1145. Agencja świadczy usługi w zawieraniu 
wszelkich ubezpieczeń komunikacyjnych, wypadkowych, 
osobowych oraz majątkowych, przyjmuje opłaty OC 
komunikacyjne, rolne. Bez dodatkowych opłat. 
Serdecznie zapraszam. Tel. 661-737-650. 
 

********** 
 
Sprzedam szczenięta ras: york, shih-tzu tybetańskie, 
sznaucer miniatura. Tel. 76-70-693 lub 501-567-780. 
 

********** 
 
Sprzedam Fiata 126p. Telefon (0-62) 76-18-936 po 
godz. 1500.

********** 
 
Uprzejmie zawiadamiamy, że Agencja Ubezpieczeniowa 
Grupy PZU mieści się w Opatówku przy ul. Łódzkiej 30a 
(przed rondem). W naszej agencji - działającej od 5 lat 
można opłacać składki za wszystkie ubezpieczenia 
obowiązkowe oraz zawierać wszystkie ubezpieczenia 
dobrowolne (majątkowe, wypadkowe i życiowe), a także
ubezpieczenia dotowane upraw rolniczych. 
 
Służymy Państwu codziennie w godzinach od 800 do 
1700 oraz w soboty od 900 do 1200, a także po godzinach 
pracy agencji po numerami telefonów: 603-091-795, 
695-775-972, 609-091-740. 
 
Ponadto nasza agencja oferuje kredyty bankowe: 
gotówkowe, samochodowe, hipoteczne, mieszkaniowe 
i inne. Informujemy Państwa także, że agencja nasza 
posiada wysoko wykwalifikowany personel i pełne 
wyposażenie techniczne. Zapewniamy pełną dyskrecję
i poufność przy wszelkich formalnościach ubez-
pieczeniowych i kredytowych. W wielu przypadkach, na 
życzenie klienta możemy dojechać do miejsca jego 
zamieszkania i na miejscu dokonać wszelkich 
formalności. 
 

********** 
 
Dyrektorowi, kierownictwu, nauczycielom i młodzieży
z Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku 
serdeczne podziękowanie za pomoc w utrzymaniu 
terenów zielonych przy budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej na ul. Parkowej 1 składają wdzięczni 
mieszkańcy - emerytowani nauczyciele. 
 
************************************************* 
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