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SESJA RADY GMINY 
 

30 września br. odbyła się kolejna tej kadencji, XXIV 
sesja Rady Gminy. Po przyjęciu protokołów z poprzed-
nich sesji, wysłuchaniu informacji Przewodniczącego 
Rady Gminy oraz sprawozdania Wójta Gminy 
z działalności w okresie międzysesyjnym, radni przyjęli 
w drodze głosowania następujące uchwały: 
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy 

Opatówek na 2008 rok. 
Dokonuje się zmian poprzez zwiększenie dochodów 
i wydatków budżetu, dokonuje się przeniesień planu 
wydatków między działami, rozdziałami i paragra-
fami; po zmianach dochody ogółem wynoszą
24.650.822 zł, wydatki ogółem po zmianach 
wynoszą 24.257.462 zł.
Zmiany ujęte w uchwale dotyczą m.in.: 
- dz. 010 rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się

wydatki o 1000 zł z przeznaczeniem na wpłaty 
do izb rolniczych 

- dz. 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę - zwiększa się wydatki 
na kwotę 57.000 zł

- dz. 600 transport i łączność - zwiększenie 
wydatków w kwocie 80.000 zł na usługi 
związane z bieżącym utrzymaniem dróg 

- dz. 750 administracja publiczna - dokonuje się
przeniesień między paragrafami oraz zwiększa 
się plan wydatków o kwotę 46.300 zł z tyt. 
przejęcia pracowników zlikwidowanego 
gospodarstwa pomocniczego przy UG 

- dz. 754 ochotnicze straże pożarne - dokonuje 
się korekty planu poprzez zwiększenie 
wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem 
na zakup materiałów i usług 

- dz. 756 dochody od osób prawnych, osób 
fizycznych i innych jednostek (...) zwiększa się

plan z tyt. podatku od nieruchomości o kwotę
270.000 zł z tytułu wpłaty zaległości dokonanej 
przez syndyka masy upadłościowej (m.in. 
PP Hellena) 

- dz. 801 oświata i wychowanie - zwiększa się
środki na energię elektryczną o kwotę 30.000 zł
oraz zwiększa się wydatki na przedszkole z tyt. 
zwiększenia liczby oddziałów na kwotę 27.629 zł

- dz. 853 pozostała działalność - wprowadza się
plan finansowy projektu "Dać szansę młodym"; 
otrzymane dochody na ten cel 35.238 zł, wydatki 
39.377 zł

- dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 
zwiększa się plan dochodów i plan wydatków 
o kwotę 15.702 zł z tytułu otrzymania dotacji 
celowej - zakup podręczników dla dzieci 
rozpoczynających roczne przygotowanie 
przedszkolne lub naukę w klasie I-III szkoły
podstawowej 

- dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska - zwiększa się plan wydatków 
w rozdz. 90001 o kwotę 50.000 zł z przezna-
czeniem na energię, której wzrost cen był dużo
wyższy niż planowana na 2008 rok inflacja; 
w rozdz. 90003 o kwotę 3000 zł na utrzymanie 
zieleni; w rozdz. 90015 o kwotę 90.000 zł na 
oświetlenie uliczne ze względu na znaczny 
wzrost kosztów energii 

- dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego - dokonuje się przeniesień między 
rozdziałami o kwotę 15.000 zł otrzymaną ze 
starostwa powiatowego z przeznaczeniem dla 
Gminnej Biblioteki Publicznej na remont 

- dz. 926 kultura fizyczna i sport zwiększa się plan 
wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem 
na sport gminny 

WIADOMOŚCI   GMINNE
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- w sprawie zmiany Uchwały Nr 119/04 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 29 września 2004r. w sprawie 
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Opatówku 

- w sprawie zmiany Uchwały Nr 127/04 Rady Gminy 
Opatówek z dnia 29 października 2004r. w sprawie 
nadania Statutu Świetlicy środowiskowej z elemen-
tami socjoterapii "Słoneczko" w Opatówku - obydwie 
wymienione uchwały dotyczą dostosowania statutów 
tych jednostek do nowych przepisów 

- w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej - dotyczy zadań ośrodka 
związanych ze świadczeniami alimentacyjnymi 

- w sprawie uznania za konieczną budowę dróg 
gminnych oraz potwierdzenia celowości przebudowy 
i efektywności projektowanego przedsięwzięcia - 
dotyczy uzyskania funduszy na drogi dojazdowe do 
pól z funduszu ochrony gruntów rolnych 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia "zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Opatówek - dotyczy 
działki w Józefowie i uwzględnienia zabudowy pod 
rzemiosło i usługi ze względu na możliwość 
pozyskania inwestora, który zamierza utworzyć
nowe miejsca pracy 

- w sprawie nadania imienia gimnazjum w Opatówku 
(wchodzi w życie 15.05.2009r. ponieważ na ten 
dzień dyrekcja szkoły zaplanowała uroczystości 
patronackie) 

Ponadto, radni wysłuchali sprawozdania Wójta Gminy 
z wykonania budżetu gminy Opatówek za I półrocze 
2008r. Sprawozdanie to było przedmiotem obrad komisji 
stałych Rady Gminy, a także przedstawione zostało
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Odczytana została
także uchwała nr SO-44/3-IN/Ka/08 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 18.09.2008 r. w sprawie wyrażenia 
opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opatówek za 
I półrocze 2008 r. Opinia ta jest pozytywna. 
Tematem wiodącym sesji, zgodnie z planem pracy Rady 
Gminy, była analiza sytuacji w rolnictwie gminy 
Opatówek. Problem ten, omawiany i przygotowany był
wcześniej na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, na którym 
obecni byli zaproszeni goście: kierownik Zespołu
Doradczego WODR w Poznaniu Stanisław Zabarski, 
Krystyna Nowak przedstawiciel Punktu Doradztwa 
w Opatówku, Mieczysław Łuczak przewodniczący 
komisji rolnictwa Rady Powiatu, Sekretarz Gminy 
Krzysztof Dziedzic. Omawiana tematyka obejmowała
m.in. takie dziedziny: 
- rynek mleka, zbóż, wieprzowiny i wołowiny 
- susza 2008 w gminie Opatówek (Zarówno gminę jak 

i wiele rejonów w kraju dotknęła w tym roku susza. 
Najbardziej zaważyła ona na plonach zbóż jarych 
oraz ziemniaków. Ogółem rolnicy z naszej gminy 
zgłosili straty w 536 gospodarstwach o ogólnej pow. 
4.086ha.) 

- badania gleb (W roku bieżącym przeznaczono 
kwotę 4000 zł na pobranie prób we wsiach: Tłokinia 
Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Nowa. 
Na miesiące X/XI planowane są wyniki tych badań.) 

- wnioski o dopłaty bezpośrednie 

- produkcja zwierzęca - weterynaria (z omówieniem 
choroby Aujeszkyego - wirusowej, zakaźnej i zaraźli-
wej choroby świń oraz wielu innych gatunków 
zwierząt gospodarskich, domowych i wolno 
żyjących) 

- podatek rolny i akcyzowy (na terenie gminy znajduje 
się 1521 gospodarstw rolnych, średnia wielkość 
wynosi 5,52ha; w terminie 1-31 marca rolnicy złożyli 
313 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zwrotu 
podatku dokonano w wysokości 135.294,17 zł;
w II terminie na dzień 30 września złożono 353 
wnioski) 

- informacja n.t. rolników korzystających z pomocy 
GOPS 

- analiza opłacalności produkcji (informacja złożona 
przez Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego 
w Opatówku dotyczyła trzody, zbóż, ziemniaków, 
mleka) 

- program rolno-środowiskowy (Uwaga! rolnicy 
zainteresowani tym programem wszelkie informacje 
uzyskają w Zespole Doradczym w Opatówku, 
ul. Kościelna 2, tel. (0-62) 76-18-938) 

- szkolenia dla rolników 
- komunikat Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie 

otwarcia preferencyjnej linii kredytowej oraz 
komunikat o programie pomocy dla rodzin 
rolniczych, w których gospodarstwach rolnych 
powstały szkody spowodowane przez suszę lub 
huragan w 2008r. Pełną treść tych komunikatów 
podajemy poniżej. 

 
KURENDA 

Urząd Gminy w Opatówku informuje, że uruchomiono 
preferencyjne linie kredytowe na wznowienie produkcji 
dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji 
rolnej poszkodowanych w wyniku klęski suszy.
W związku z powyższym zainteresowani kredytami 
rolnicy, którzy wstępnie zadeklarowali we wniosku 
o oszacowanie strat zamiar skorzystania z kredytu 
klęskowego, mogą występować do Zespołu Komisji 
o wydanie opinii wojewody, którą należy dołączyć do 
wniosku kredytowego pobranego w banku. 
Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy 
w Opatówku, pokój nr 3, tel. (0-62) 76-18-453 (wew. 23) 
 

INFORMACJA 
dla rolników wsi gminy Opatówek w zakresie 
szczegółowych warunków realizacji programu pomocy 
dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych 
powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan 
w 2008r. 
Rada Ministrów przyjęła w dniu 26 września 2008r. 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, 
w których gospodarstwach rolnych powstały szkody 
spowodowane przez suszę lub huragan w 2008r. (Dz. U. 
nr 173 poz. 1070 z dnia 30.09.2008 r.). Pomocy udziela 
się rodzinie rolniczej, jeżeli: 
- co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, 

w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, który podlega temu 
ubezpieczeniu w pełnym zakresie 

- szkody spowodowane przez suszę lub huragan 
zostały oszacowane przez komisję powołaną przez 
wojewodę
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- szkody spowodowane przez suszę wynoszą średnio 
powyżej 30% w gospodarstwie rolnym - w rozumie-
niu przepisów o podatku rolnym. 

Pomocy udziela się jednorazowo na wniosek osoby 
zainteresowanej złożony do kierownika ośrodka pomocy 
społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby. Termin składania wniosków - do 
dnia 10 października 2008r. 
Druki wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Opatówku oraz u sołtysa wsi. 
Wnioski dostępne są również na stronie internetowej 
gminy: www.opatowek.pl Składanie wniosków: 
bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Opatówku (pokoje nr 5-6 Urzędu Gminy - przyziemie). 
Pomoc dla gospodarstw dotkniętych suszą przysługuje 
w wysokości: 
1. 500,00 zł - w przypadku rodziny rolniczej prowa-

dzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha 
użytków rolnych, w którym powstały szkody 
spowodowane przez suszę

2. 1000,00 zł - w przypadku rodziny rolniczej prowa-
dzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 
5 ha użytków rolnych, w którym powstały szkody 
spowodowane przez suszę z zastrzeżeniem: 

łączna wysokość pomocy oraz pomocy otrzymanej na 
podstawie odrębnych przepisów w przypadku 
gospodarstw rolnych, które poniosły szkody 
spowodowane przez suszę nie może przekroczyć kwoty 
obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 
W przypadku gdy łączna wysokość pomocy oraz 
pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów 
wraz z odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń
z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, zwanych 
"odszkodowaniami", w związku z suszą w 2008r. 
stanowiłaby kwotę wyższą niż kwota obniżenia dochodu 
obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia 
nr 18/2006, pomocy udziela się w wysokości stanowią-
cej różnicę pomiędzy kwotą obniżenia dochodu a wyso-
kością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych 
przepisów i otrzymanych odszkodowań.
Odmawia się udzielenia pomocy, jeżeli łączna wysokość 
pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów 
oraz otrzymanych odszkodowań w związku z suszą
przekracza kwotę obniżenia dochodu obliczonego 
zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006. 
 

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

INWESTYCJE W GMINIE 
 

Zakończona została inwestycja pod nazwą "budowa sali 
sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Chełmcach". Powierzchnia zabudowy wynosi 
662,84 m2, kubatura 6116,79 m3. Sala posiada wymiary 
22,55 x 14,32m. W części zaplecza znajdują się 2 sale 
do zajęć specjalistycznych, 3 szatnie wraz z zespołem 
sanitariatów, magazyn sprzętu, pomieszczenie dla 
nauczycieli w-f, pomieszczenie gospodarcze. Na 
I piętrze w korytarzu jest galeria dla widowni. Wykonano 
również przyłącze wody, odprowadzenie ścieków 
sanitarnych, kotłownię gazową, wewnętrzną instalację
c.o., wewnętrzną instalację wodno-kananalizacyjną,
wewnętrzną instalację gazową, wewnętrzną instalację
elektryczną, przyłącze energetyczne n/n. 

Przed oddaniem do użytku wykonane zostały wszelkie 
prace porządkowe wokół sali i szkoły (droga, chodniki, 
trawniki, trawiaste boisko sportowe, ogrodzenie terenu). 
Nowa sala posiada wyposażenie w sprzęt sportowy. 

Terminy realizacji: 
- listopad 2006

- komisja przetargowa dokonała wyboru 
wykonawcy sali - firmę Zakład Budowlany Józef 
Tomaszewski 62-511 Kramsk, Borki 31. 

- podpisanie umowy na wykonanie sali 
- 2007 - wrzesień 2008

- prace budowlane i wykończeniowe sali 
sportowej 

 

w trakcie budowy... 

w trakcie prac wykończeniowych... 

Widok elewacji zewnętrznej po zakończeniu budowy 
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- 2008 (prace dodatkowe)
- prace porządkowe wokół sali i szkoły (m.in. 

droga, chodniki, trawniki, trawiaste boisko 
sportowe, ogrodzenie terenu) 

- wyposażenie sali w sprzęt sportowy 

Łączny koszt całej inwestycji (tj. sali sportowej, 
infrastruktury zewnętrznej, wyposażenia wewnętrznego 
sportowego) wyniósł 1 milion 800 tys. zł.

Zakończona została przebudowa nawierzchni ulicy 
Ludowej w Opatówku o długości 450 mb z istniejącej 
nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa 
naturalnego i łamanego. Prace polegały na wykonaniu: 

regulacji pionowej studzienek wodociągowych, 
mechanicznym plantowaniu terenu, wykonaniu koryta 
o głębokości 20 cm, wykonaniu rowków dwustronnych, 
profilowaniu i zagęszczaniu podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, wykonaniu przepustów 
rurowych pod zjazdami, pionowych znaków drogowych. 
Prace wykonała firma "Wtórnik" Jadwigi Piętki ze 
Smółek k/Koźminka za kwotę 62.214,82 zł.

Rozpoczęła się budowa obiektu sportowego pn. "Moje 
boisko - Orlik 2012". W wyniku ogłoszonego przetargu 
wybrano ofertę firmy SODEX Sp. z o.o., ze Złotnik, 
62-002 Suchy Las, za kwotę 958.771,09 złotych netto 
(1.169.700,73 zł brutto). Inwestycja ta, w ramach 
rządowego programu, jest współfinansowana przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki (333 tys. zł brutto) 
i Marszałka Województwa Wielkopolskiego (333 tys. zł
brutto). 

W skład tej inwestycji wchodzi: 
 
1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 

30,0 x 62,0 m o powierzchni całkowitej 1860,00 m2

z nawierzchnią boiska z trawy syntetycznej. 
Wyposażenie boiska do piłki nożnej. 

 

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 
613,11 m2 z syntetyczną nawierzchnią boiska. 
Wyposażenie do piłki koszykowej, wyposażenie do 
piłki siatkowej. 

 

3. Oświetlenie boisk: boisko piłkarskie, boisko do 
koszykówki i siatkówki. 

 

4. Ogrodzenie terenu systemowe z funkcją piłko-
chwytów. 

 

5. Budynek - wariant STANDARD + składający się
z dziesięciu modułów, o powierzchni użytkowej 
58,20 m2, w którym znajdą się szatnie, sanitariaty, 
pomieszczenia socjalne. 

 

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

KORONACJA OBRAZU I DOŻYNKI 
W GMINIE OPATÓWEK 

 
W pierwszą niedzielę września w gminie 

Opatówek odbyły się dożynki powiatowo-gminne 
połączone z obchodami diecezjalnymi i uroczystością
koronacji obrazu Matki Boskiej Siewnej Sprawczyni 
Naszej Radości w Chełmcach. Właśnie tam, na wzgórzu 

Teren pod budowę boiska 
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przy chełmckim kościele ustawiono ołtarz, a mszę
świętą celebrował Ksiądz Biskup Stanisław Napierała. 
Delegacje z całego powiatu kaliskiego składały kolejno 
dary i dożynkowe wieńce, zgodnie ze zwyczajem 
wykonane z tegorocznych kłosów, ziaren zbóż, wonnych 
ziół, kwiatów i owoców. Ksiądz Biskup serdecznie 
podziękował za przyniesione dary, za zebrane plony, 
z których wszyscy korzystać będziemy cały rok, a Matkę
Bożą Siewną poprosił o błogosławieństwo dla rolników, 
sadowników, ogrodników i pszczelarzy. 

Powitał licznie zgromadzonych wiernych, 
zaproszonych gości, wśród których byli: senatorzy - Piotr 
Kaleta i Mariusz Witczak, posłowie - Leszek 
Aleksandrzak, Andrzej Dera, Jan Dziedziczak, Andrzej 
Grzyb, Józef Racki, Adam Rogacki, Marszałek Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, doradca 
Prezydenta RP Anna Gręziak, Wiceprzewodniczący 
Rady Sejmiku Kazimierz Kościelny, Prezydent Miasta 
Kalisza Janusz Pęcherz, Prezydent Miasta Ostrowa 
Wlkp. Radosław Torzyński, wójtowie gmin powiatu 
kaliskiego, licznie zgromadzeni samorządowcy i sołtysi 
oraz gospodarze dożynek: Starosta Kaliski Krzysztof 
Nosal i Wójt Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. 
Ksiądz Biskup podziękował za dorodny bochen chleba 
wypieczony z tegorocznej mąki, a w swej homilii odniósł
się do pracy rolników wspomaganych szczególną łaską
i błogosławieństwem, za co należy się dziękczynienie 
Panu Bogu i Maryi Matki Bożej Siewnej. W dalszej 
części mszy świętej odbyła się koronacja obrazu Matki 
Boskiej Chełmckiej z udziałem biskupów diecezji 
kaliskiej i włocławskiej. 

Druga część uroczystości dożynkowych, 
połączona z festynem, odbyła się na terenie Ośrodka 
Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w miejscowości Szałe. 
Na ustawionej w malowniczej scenerii, nad wodą scenie 
zaprezentowały się młode talenty - laureaci festiwalu 
piosenki dziecięcej i młodzieżowej z całego powiatu 
kaliskiego: Ola Mituta, Marzena Pogorzelec, Weronika 
Bartoszek, Dominik Niklas, Filip Woszczek, Mateusz 
Wojtaszek, Katarzyna Matuszczak, Monika Woźniak, 
Monika Szczot, Piotr Porada, Gracja Maciaszek. 
Zaprezentowała się także grupa Józefinki, tańczące 
dziewczęta z zespołu "CDN Junior" i "CDN..." - laureatki 
wielu konkursów i przeglądów, kapela z Brzezin 
i z Blizanowa, zespół śpiewaczy Brzezinianki, kabaret 
Niechcice z Żelazkowa oraz kapela Liskowianie. 

Nie zabrakło oczywiście chleba ze smalcem 
przygotowanego przez panie z KGW w Opatówku. 

Wielkim powodzeniem cieszyła się loteria 
fantowa, w której każdy los wygrywał, a dodatkowo 
wszystkie zakupione kupony brały udział w losowaniu 
nagród głównych: telewizora LCD 32" ufundowanego 
przez Wójta Gminy Sebastiana Wardęckiego, kina 
domowego ufundowanego przez Starostę Kaliskiego 
Krzysztofa Nosala, roweru, którego fundatorem był
p. Henryk Pawlak właściciel Hurtowni Materiałów 
Budowlanych MAT-BUD w Tłokini Kościelnej 
i radioodtwarzacza Grundig przekazanego na loterię
przez pp. Dorotę i Pawła Naszyńskich z Opatówka. 
Poza nagrodami głównymi w loterii fantowej do wygrania 
były atrakcyjne nagrody między innymi: sprzęt
gospodarstwa domowego, talony na dokonanie 
przeglądu technicznego samochodów, stół ogrodowy, 
aparat fotograficzny, kalkulatory, zegary, parasole, 
czapeczki, koszulki, artykuły spożywcze i wiele innych. 
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Wieczorem, na scenie zagościł i zachwycił
przede wszystkim młodych widzów zespół "Oddział
Zamknięty", a na zakończenie imprezy niebo rozświetlił
wspaniały, wielobarwny pokaz sztucznych ogni. 
Należy dodać, że dożynki nie miałyby takiej oprawy, ani 
loteria nie byłaby tak bogata, gdyby nie sponsorzy, 
którzy jak zwykle nie zawiedli gospodarzy uroczystości 
i ofiarnie wsparli organizatorów zarówno rzeczowo jak 
i finansowo. Tym samym bardzo serdecznie dziękujemy 
wymienionym osobom i firmom: 
1. Chleby dożynkowy - Państwo Alfreda i Józef 

Mikołajczykowie - Piekarnia Sierzchów 
2. Firma JUTRZENKA COLIAN Spółka z o.o. - 

Opatówek 
3. Firma RECO i HONDA - Remigiusz Kaźmierczak - 

Opatówek 
4. PPHU "REMICO" - Ewa i Piotr Kaźmierczak - 

Opatówek 
5. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział

w Opatówku 
6. PPHU "MAJA" Krzysztof Graczykowski - Łaszków 
7. Hurtownia Pomp i Armatury "OLA" - Grzegorz 

Ślesiński Opatówek 
8. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" 

Opatówek 
9. Firma ROL-DRÓG - Rafał Świątek Rajsko 
10. Centrum Ogrodnicze "LIDIA" HORTI-LOGISTIC -

Mirosław Gimla Opatówek 
11. Usługi Drogowo-Budowlane "DROMAX" - Wojciech 

Krymarys - Chełmce 
12. PPHU "KRIS" - Krystyna i Grzegorz Olczakowie - 

Opatówek 
13. Hurtownia Materiałów Budowlanych MAT- BUD - 

Henryk Pawlak Tłokinia Kościelna 
14. Zakład Cukierniczy - Jadwiga Mencel - Opatówek 
15. Państwo Maria i Czesław Wardęccy z Opatówka 
16. Państwo Maria i Faustyn Gaweł - Rajsko 
17. Maria i Ryszard Prusowie - Cienia Pierwsza 
18. Zakład Produkcyjno-Usługowy, Agencja PKO- 

Dorota i Paweł Naszyńscy - Opatówek 
19. FPH BLUE - Konrad Bendykowski - Trojanów 
20. PPHU "AGROMECHANIKA" Ireneusz 

Mikołajczyk&Józef Saganowski- Opatówek 
21. PHU "PASZOWET" - Halina i Antoni Marciniakowie - 

Opatówek 
22. Apteka "ESCULAP" Stanisława Bach-Romańczyk, 

Opatówek 

23. Firma Handlowa "ANNA" - Bogdan Kozanecki - 
Opatówek 

24. Przedsiębiorstwo Handlowe "WEJ" - 
Jerzy Wielgusiak - Opatówek 

25. Centrum Rolnicze "AVENA" - Adam i Dorota Łuczak 
- Szulec 

26. Centrum Meblowe M-3 - Krzysztof Wyrembski - 
Opatówek 

27. Centrum Języków Obcych "PROGRESS" Marta 
Gruszka - Borów 

28. Sklep Spożywczy - Elżbieta Paś - Opatówek 
29. Restauracja "Zgodna" Szczytniki - Maria i Tadeusz 

Biernat  
30. Bar "BIKAR" - Józefów - Karol Biernat 
31. Punkt apteczny "VALEO" w Tłokini Kościelnej - 

Jolanta Wilczyńska i Lilla Niemiec 
32. PZU S.A. Inspektorat w Kaliszu 
33. Koło Gospodyń Wiejskich z Kuczewoli 
34. Piekarnia p. Benedykta Owczarka z Iwanowic 
 

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

IX OBJAZD DOŻYNKOWY 
POWIATU KALISKIEGO 

 

W historii powiatowych dożynek 
organizowanych od lat 60-tych ubiegłego wieku, do 
części obrzędowej, włączano elementy sportu i rekreacji. 
Wtedy z okazji powiatowego święta plonów 
organizowałem Turnieje Dożynkowe Piłki Siatkowej 
z udziałem licznych w tych czasach kół LZS w powiecie 
kaliskim. W 2000 r. przy okazji dożynek powiatowych 
w Koźminku, w porozumieniu ze Starostwem 
Powiatowym, zorganizowaliśmy I Dożynkowy Objazd 
Powiatu Kaliskiego wzorowany na zasadach sztafet 
pierwszych cyklistów w Królestwie Polskim. Objazdy 
te są kontynuowane co roku. Od samego początku 
przyjęliśmy zasadę, że w gronie uczestników znajdą się
amatorzy kolarstwa, którzy za własne pieniądze, dla 
własnej przyjemności potrafią aktywnie wypoczywać.
Do tej pory sztafeta dożynkowa przejechała ponad 
1300 km, a na liście uczestników figurują 53 nazwiska. 

Wśród uczestników byli parlamentarzyści, burmistrzowie 
i wójtowie, samorządowcy, dziennikarze, lekarze, 
urzędnicy, biznesmeni i emeryci - kolarze. Od ubiegłego 
roku przyjęliśmy zasadę, że każda gmina "obsadza" 
swój odcinek i wyznacza uczestnika do jazdy 
w granicach gminy. 
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W tym roku 7 września o godzinie 800 przed 
Urzędem Gminy w Opatówku wystartował Starosta 
Kaliski Krzysztof Nosal i Wójt Gminy Sebastian 
Wardęcki pokonując 8,5 kilometrowy odcinek 
z Opatówka do Kalisza. Na granicy gminy Blizanów - 
w Pawłówku - dosiadł roweru Piotr Wódka z Firmy 
Kowal i pokonał 23 kilometrowy odcinek do Jarantowa. 
Przez teren gminy Stawiszyn jechał Burmistrz Robert 
Jarzębski i pokonał 13.5 km do Zamęt. Tu zmienił go 
urzędnik gminy Mycielin Mariusz Filipowicz, który 
pokonał 18 kilometrowy odcinek do Strug. Na granicy 
gminy oczekiwali włodarze Żelazkowa. Pierwszy dosiadł
roweru Wójt Andrzej Nowak, w Zborowie dołączyli do 
niego Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gąsior 
i Sekretarz Gminy Paweł Sobczak wspólnie pokonując
11 km odcinek do Morawina. Tu, na rondzie oczekiwał
Tomasz Marszał radny gminy Ceków i dojechał do 
Starych Prażuch, gdzie zmienił go Łukasz Werbiński ze 
Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta 
Gmina". 

Przedstawiciele gminy Ceków przejechali 17 km 
odcinek. W Madalinie roweru dosiadła urzędniczka 
Patrycja Mijalska, jedyna kobieta w objeździe, 
reprezentantka gminy Lisków, która w dobrej formie 
pokonała 13 km odcinek do Trzebień. Tu na zmianę
oczekiwał przedstawiciel gminy Koźminek Waldemar 
Bizior, który na kolarzówce i w ubiorze UKS 
Koźminianka pokonał 15 km odcinek do Mroczek. 
Tradycyjnie już, przez teren gminy Szczytniki musiał
jechać sam kolarz asekurujący - Zbyszek Sobczak, 
bo gmina nie "obsadziła" swego odcinka. Na zmianie 
w Sobiesękach czekał już Mariusz Ziętek przedstawiciel 
gminy Brzeziny, który dojechał do Godziesz pokonując
14 km odcinek. Tym razem na zmianie zabrakło Wójta 
Gminy Godziesze i w jego "zastępstwie" pokonałem 
15 km odcinek kończący sztafetę, do ośrodka na Szałe, 
gdzie była meta objazdu. Trasa IX Objazdu 
Dożynkowego wokół powiatu kaliskiego liczyła
175,5 km. Piętnastu uczestników sztafety pokonało ten 
dystans w czasie 8 godz. 20 min. z przeciętną
prędkością 21 km/godz. 

Pojazd techniczny do obsługi objazdu 
zabezpieczyła Firma ASO z Tłokini Kościelnej. 
Uczestnicy sztafety mieli zapewnioną także
profesjonalną obsługę medyczną przez czteroosobową
załogę karetki pogotowia z Transportu Medycznego 
BoBomed Kalisz. Karetka zamykała kolumnę objazdu 
dożynkowego. 
 

Szef Sztafety - Bronisław Krakus 
 

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

POWIATOWO - GMINNA 
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 

 

11 września w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach miała miejsce Powiatowo - Gminna 
Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009. Uroczystość 
wiązała się z otwarciem nowej hali sportowej 
przeznaczonej dla uczniów szkoły i społeczności 
lokalnej. 

Na inaugurację przybyli między innymi: poseł na 
Sejm RP - Adam Rogacki, senator RP - Piotr Kaleta, 
Kazimierz Kościelny - wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego, Barbara Nowak - radna 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Przemysław 

Andrzejak - dyrektor Departamentu Promocji 
i Współpracy z Zagranicą Łódzkiego Urzędu 
Marszałkowskiego, radni powiatu kaliskiego, burmistrz 
i wójtowie gmin powiatu kaliskiego, współgospodarze 
uroczystości Krzysztof Nosal - starosta kaliski oraz 
Sebastian Wardęcki - wójt gminy Opatówek, Małgorzata 
Kasprzycka - dyrektor Wydziału Nadzoru 
Pedagogicznego w Kaliszu Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu, radni gminy Opatówek na czele z 
Andrzejem Michalskim, sekretarz gminy Opatówek 
Krzysztof Dziedzic, dyrektorzy szkół i przedszkoli 
powiatu kaliskiego, przedstawiciele straży, służb oraz 
powiatowych jednostek organizacyjnych. Gościem 
specjalnym był Artur Partyka - dwukrotny medalista 
igrzysk olimpijskich. 

Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. 
odprawiona przez Jego Ekscelencję biskupa kaliskiego 
Stanisława Napierałę.

Następnie zaproszeni goście oraz uczniowie, 
rodzice i nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach udali się do nowo wybudowanej hali 
sportowej. 

Jego Ekscelencja Stanisław Napierała poświęcił
halę sportową. Następnie, zaproszeni przez prowadzącą
uroczystości Katarzynę Petynię, starosta kaliski 
Krzysztof Nosal, wójt gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki, wicemistrz olimpijski Artur Partyka oraz 
uczennica Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach Weronika Kaleta wspólnie przecięli 
wstęgę symbolicznie otwierając nową salę sportową.
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W swoich przemowach goście wyrażali podziw 
dla przedsięwzięcia i gratulowali obiektu. Wójt Sebastian 
Wardęcki, senator Piotr Kaleta oraz dyrektor Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach podziękowali 
przede wszystkim radnym gminy Opatówek obecnej 
kadencji, a także radnym kadencji 2002/2006, wójtowi 
ubiegłej kadencji oraz członkom Sportowo - 
Inwestycyjnego Stowarzyszenia Gminy Opatówek 
SZANSA 2004, rodzicom uczniów Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Chełmcach oraz całej społeczności 
lokalnej, wszystkim ludziom dobrego serca, którzy 
przyczynili się do powstania tego obiektu sportowego. 
Dyrektor szkoły wspomniał także zasługi śp. Ewy Turek 
przewodniczącej rady rodziców, założycielki 
Stowarzyszenia SZANSA 2004 i inicjatorki budowy hali 
sportowej w Chełmcach. 

Wystąpił także gość specjalny Artur Partyka, 
który w swoim przemówieniu wyraził nadzieję, że ci, 
którzy będą ćwiczyć w tejże hali, wyrosną na 
prawdziwych sportowców. 

W dalszej części programu starosta kaliski 
Krzysztof Nosal oraz wójt gminy Opatówek Sebastian 
Wardęcki wręczyli dyplomy zasłużonym nauczycielom 
pracującym na terenie gminy: Bożenie Banasiak 
z Gimnazjum w Opatówku, Jadwidze Borwik z Zespołu
Szkół w Tłokini Wielkiej, Magdalenie Galubie ze Szkoły
Podstawowej w Sierzchowie, Lidii Kałuży i Halinie 
Krawczyk z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach, Annie Mosińskiej z Publicznego Przedsz-
kola w Opatówku, Renacie Narczyńskiej ze Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiegow Opatówku, 
Agnieszce Nieborak ze Szkoły Podstawowej w Cieni II, 
Annie Zimnej z Zespołu Szkół w Rajsku. 

Po części oficjalnej miał miejsce występ
artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Chełmcach przygotowany przez 
nauczycieli: Damianę Rutkowską, Katarzynę Petynię,
Annę Karamucką i Damiana Pyrka. 
Swoje talenty zaprezentowała także młodzież z Centrum 
Tańca Interdance prowadzonego przez instruktorkę
Małgorzatę Janiak oraz zespołów "CDN..." i "CDN 
Junior" z Gminnego Ośrodka Kulturalnego w Opatówku 
pod kierunkiem instruktorki Małgorzaty Kujawy. 
Na zakończenie wysłuchano fragment koncertu 
w wykonaniu orkiestry OSP w Chełmcach. Pierwszym 
zagranym przez nich utworem była ulubiona pieśń Jana 
Pawła II - Barka.

Powiatowo - Gminna Inauguracja Roku 
Szkolnego 2008/2009 połączona z otwarciem nowej hali 
sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Chełmcach przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. 
Nie co dzień zbiegają się ze sobą takie uroczystości. 
Nie często można spotkać tylu ludzi dobrej woli, którzy 
chcą się przyczynić do realizacji tak wielkiego 
przedsięwzięcia. 
 

Katarzyna Petynia - prowadząca uroczystości 
 

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

PIKNIK ZDROWIA 
 

13 września na terenie Szkoły Podstawowej 
oraz Gimnazjum w Opatówku odbył się Piknik Zdrowia - 
zwiastun nowo powstającego Specjalistycznego 
Centrum Rehabilitacji w Opatówku. Celem pikniku było
propagowanie zdrowia, przedstawienie różnych form 

zachowania sprawności fizycznej oraz zaprezentowanie 
metod rehabilitacji, które prowadzone będą
w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji. 

Uroczyste otwarcie nastąpiło o godzinie 1400.
Gości - w imieniu Specjalistycznego Centrum 
Rehabilitacji - powitał Krzysztof Grzeluszka oraz wójt 
gminy Opatówek Sebastian Wardęcki i główny sponsor 
pikniku pan Jan Kolański prezes firmy Jutrzenka Colian 
Sp. z o.o. 
Występy na scenie rozpoczął zespół cheerleaderek 
z zespołu Sorriso działającego przy Szkole Podstawowej 
nr 17 w Kaliszu. O godz. 1430 rozpoczął się mecz piłki 
nożnej, w którym zagrały reprezentacje gminy Opatówek 

i firmy Jutrzenka. W drużynie Jutrzenki kapitanem został
sam prezes Jan Kolański. Gminę reprezentowali: 
kapitan wójt Sebastian Wardęcki, bramkarz sekretarz 
gminy Krzysztof Dziedzic, silnym wsparciem był radny 
powiatowy Mieczysław Łuczak, radni gminy Paweł
Bąkowski, Ryszard Gonera, przedstawiciele KS 
Opatówek Daniel Walczyński i Arkadiusz Tomczyk 
Mecz, którego wysoki poziom zachwycił kibiców obu 
drużyn, zakończył się remisem 2:2. Publiczność po 
meczu udała się na halę sportową by przyjrzeć się
pokazom aerobiku i wziąć udział w ćwiczeniach 
wzmacniających TBC, prowadzonym przez Ewę
Wiśniewską, instruktorkę rekreacji ruchowej ze 
specjalnością fitness. Wielu uczestników imprezy mogło
również zobaczyć w jaki sposób wykorzystać taśmę
Thera Band. Absolwentki kursu Thera Band Academy ze 
Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji, przedstawiły
możliwości jej licznego zastosowania podczas ćwiczeń
indywidualnych. 
Duży aplauz odwiedzających wzbudziły występy 
młodych mistrzów tańca z Centrum Tańca Wypych. 
Sportowe pary taneczne zaprezentowały tańce 
standardowe i latynoamerykańskie, wystąpiła także
grupa hip-hopowa "Reaktor". 

Piknik Zdrowia zaszczyciła swoją obecnością,
zaproszona przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji 
Aleksandra Dawidowicz, reprezentantka Polski na 
tegorocznej olimpiadzie w Pekinie w kolarstwie górskim. 
Można było spróbować swoich sił w wyścigu 
z zawodniczką na dystansie jednego kilometra na 
specjalnie do tego celu przygotowanych rowerach 
stacjonarnych. 
Olbrzymie zainteresowanie wzbudził pokaz klubu karate 
"Tornado", który prowadził sensei Wiesław Grochowina 
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4 Dan. Zawodnicy zaprezentowali pokaz kata i walk 
karate. 
Wiele osób uczestniczyło również w pokazie i szkoleniu 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które 
poprowadzili zaproszeni przez Firmę Allianz Polska 
doświadczeni ratownicy medyczni. 
Uczestnicy pikniku zdrowia wzięli również udział
w konkursie grillowania, w którym atrakcyjne zestawy 
przypraw ufundowała firma Ziołopex. 

Nie zabrakło również przedstawicieli Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Opatówka i Sulisławic, dzięki którym 
można było obejrzeć m.in. sprzęt ratowniczy i karetkę
pogotowia. 

Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji przygotowało dla 
swoich nowych pacjentów bezpłatne konsultacje 
i badania lekarskie oraz porady udzielane przez 
logopedę.
Badania przeprowadzili doświadczeni lekarze specjaliści 
z zakresu neurologii, ortopedii, chirurgii naczyniowej 
oraz pulmonologii. O olbrzymim zainteresowaniu 
bezpłatnymi badaniami świadczyła duża liczba 
pacjentów, którzy odwiedzili lekarzy specjalistów 
i logopedę. Goście pikniku zdrowia mogli skorzystać
z bezpłatnych zabiegów fizykoterapeutycznych na 
stoisku firmy AstarABR, firma Eres Medical proponowała
zabieg masażu uciskowego natomiast Kettler Polska 
zapraszała do wysiłku fizycznego na przygotowanych 
przez nią rowerach treningowych, wioślarzach 
i orbitrekach. 

Oprócz pokazów i prezentacji, zapewniono 
także odwiedzającym wiele form aktywności ruchowej 
przeprowadzanych pod czujnym okiem magistrów 
fizjoterapii z Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji 
(m.in. konkursy sportowe dla dzieci, w których 
uczestnicy wygrywali słodkie nagrody). 
Dla pań Firma Oriflame oferowała badania skóry oraz 
zaprezentowała modne makijaże, natomiast Centrum 
Nauki i Biznesu "Żak" stylizację paznokci oraz cieszące 
się olbrzymią popularnością wśród dzieci malowanie 
buzi. Firma Jutrzenka Colian Sp. z o.o. zapewniła słodki 
poczęstunek dla odwiedzających, a napoje Helleny 
w szerokiej gamie smakowej roznoszone były przez 
hosstesy. Ponadto dla dzieci przygotowano m.in. 
bezpłatną zjeżdżalnię, dmuchany zamek. 

Podczas całej imprezy można było wziąć udział
w loterii fantowej, w której każdy, kto nabył los wygrywał
upominek. Całkowity dochód z loterii został

przeznaczony na wyposażenie klasy dla dzieci 
autystycznych w Opatówku. 

Dodatkowo, na licytację przekazano piłkę nożną
z podpisami prezesa Jana Kolańskiego i wójta 
Sebastiana Wardęckiego, kask rowerowy z autografem 
Aleksandry Dawidowicz oraz - z ramienia firmy Allianz 
Polska - koszulki z podpisem Przemysława Salety. 
Oprawę muzyczną sobotniego pikniku zdrowia zapewnił
DJ Czesław. 
Organizatorami imprezy było Specjalistyczne Centrum 
Rehabilitacji w Opatówku reprezentowane przez Anetę
Pawlik i Krzysztofa Grzeluszkę, przy współpracy 
z Urzędem Gminy w Opatówku. 
 

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

RAJD ROWEROWY 
"POŻEGNANIE LATA" 

 

Miłośnicy dwóch kółek - w tym roku była to 
bardzo liczna grupa, bo ponad stu rowerzystów - wzięli 
udział w Gminnym Profilaktycznym Rajdzie Rowerowym 
"Pożegnanie Lata" na trasie Opatówek - Szałe, który 
zorganizowano 13 września. Po pokonaniu trasy, przy 

pięknej pogodzie, uczestnicy spotkali się w kaliskim 
Yacht Klubie w miejscowości Szałe, gdzie czekał na 
wszystkich ciepły żurek z kiełbasą i chleb. Każdy 
z uczestników rajdu mógł wziąć udział w rejsie statkiem 

po Zalewie Szałe, a druhowie OSP Opatówek 
zorganizowali szereg atrakcji sportowych. Zabawę,
w której uczestniczyli zarówno młodsi jak i nieco starsi, 
zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
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w Opatówku we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury, Świetlicą środowiskową "Słoneczko" 
w Opatówku z kaliskim Yacht Klubem oraz z OSP 
Opatówek w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Opatówku oraz 
Posterunek Policji w Opatówku zabezpieczyli trasę
rajdu, dzięki czemu uczestnicy mogli bezpiecznie 
pokonać trasę wycieczki. Słowa uznania należą się
sponsorom tejże imprezy: p. Halinie Sroczyńskiej, 
Fundacji Haliny Sroczyńskiej, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatówku, 
p. Przemysławowi Musielakowi - Pawilon Handlowy 
"Przemko" w Opatówek, p. Henrykowi Urbańskiemu 
z Opatówka, Bankowi Spółdzielczemu Ziemi Kaliskiej 
Oddział Opatówek, p. Wiesławowi Rutkowskiemu 
z Opatówka, p. Krystynie i Grzegorzowi Olczakom - 
Firma "Kris" w Opatówku, Gminnej Spółdzielni 
"Samopomoc Chłopska" Opatówek, Firmie "Pryzmat" 
Kalisz, p. H. Drobnik i p. A. Laskowskiej - Sklep "Malwa" 
w Opatówku, p. Zofii Dziubek sklep w Opatówku, 
p. Krzysztofowi Majchrzakowi z Tłokini Wielkiej, 
p. Urszuli Prus z Opatówka oraz p. Tomaszowi 
Matuszewskiemu i p. Arkadiuszowi Ratajczykowi - 
Piekarnia "Tomag" w Jankowie. 
 

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

FINAŁ PUCHARU POLSKI 
"WYŚCIG MŁODOŚCI 2008" 

 

W dniach 13-14 września, z udziałem 
rekordowej liczby zawodniczek i zawodników, na trasach 
powiatu kaliskiego przeprowadzono w ramach Wyścigu 
Młodości finałową edycję wyścigów kolarskich Pucharu 
Polski 2008 Polskiego Związku Kolarskiego. 
Organizatorem wyścigu było Kaliskie Towarzystwo 
Kolarskie przy współudziale gmin: Godziesze Wielkie, 
Opatówek i Żelazków, Starostwa Powiatowego, 
prezydenta Kalisza, Urzędu Marszałkowskiego 
i Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Profesjonalne 
zabezpieczenie tras zapewniła kaliska policja i związki 
ochotniczych straży pożarnych z gmin - organizatorów 
wyścigu. Należy tu dodać, że w opinii kierownictwa ekip 
kaliskie wyścigi należą do wzorowo zabezpieczanych 
i, jak do tej pory, w czasie wielu wyścigów tu 
organizowanych nie doszło do wypadków z przyczyn 
złego zabezpieczenia tras, które zarazem są
wymagające pod względem technicznym dla 

zawodników i stąd tak liczne uczestnictwo grup 
sportowych. 
W pierwszym dniu wyścigu (13 września) 
przeprowadzono etap jazdy indywidualnej na czas 
z udziałem 130 zawodniczek i zawodników na trasie 
Tłokinia Kościelna - Słoneczna - Rożdżały Skarszew - 
Tłokinia Kościelna. Start i meta usytuowane były przy 
stacji paliw ASO w Tłokini Kościelnej, zawodnicy ścigali 
się przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym na 
trasie wyścigu. 
Kobiety i juniorzy młodsi mieli do pokonania dystans 
8,1 km - juniorzy natomiast 10,1 km. 
Wyniki jazd indywidualnych na czas 
juniorki młodsze 
1. Fabiszak Daria, Kross Ziemia Darłowska - 13m 38s, 

przeciętna 39,5 km/godz. 
2. Karasiewicz Karolina, Tramwajarz Łódź - 13m 40s 
3. Mazur Justyna, Kross Ziemia Darłowska - 1 m 54s 
juniorki 
1. Guz Paulina, Ogniwo Dzierżoniów - 12m 59s, 

przeciętna 39,6 km/godz. 
2. Misterek Olga, UKS Gimnazjum Imielin - 13m 11s 
3. Garczyńska Karolina, Tramwajarz Łódź - 13m 28s 
seniorki 
1. Matusiak Bogumiła, Primus - 12m 17s, przeciętna 

39,6 km/godz. 
2. Alickun Eugenia, Wheeler Sosnowiec - 13m 10s 
3. Gregorowicz Dorota, GK Gliwice - 13m 16s 
juniorzy młodsi 
1. Nowak Mateusz, KTK Kalisz - 12m 01s, przeciętna 

40,4 km/godz. 
2. Wrchoł Bartosz, Resovia Rzeszów - 12m 03s 
3. Foltyn Jakub, UKS Pszczyna - 12m 08s 
juniorzy 
1. Gawroński Piotr, Baszta Golczewo - 13m 17s, 

przeciętna 45,6 km/godz. 
2. Wiśniowski Łukasz, Pacyfic Toruń - 13m 34s 
3. Bartkiewicz Dorian, Pacyfic Toruń - 13m 41s 
 

W drugim dniu wyścigu (14 września) z udziałem 
155 zawodniczek i zawodników przeprowadzono trzy 
wyścigi ze startów wspólnych na trasie Godziesze - 
Skrzatki - Bronibów - Lisie Jamki - Saczyn - Godziesze. 
Kobiety miały do pokonania dystans 60,1 km, juniorzy 
młodsi 68,5 km, juniorzy 85,5 km. Aby nie utrudniać
mieszkańcom Godziesz komunikacji w czasie wyścigów, 
kolarze ścigali się na wytyczonej rundzie i dopiero na 
finiszowym okrążeniu dojeżdżali do mety zlokalizowanej 
przy urzędzie gminy. 



Wiadomości Gminne str. 11/16 

Wyniki wyścigów ze startu wspólnego 
juniorki młodsze 
1. Żukowska Dominika, Tramwajarz Łódź - 1h 46m 

33s, przeciętna 33,8 km/godz. 
2. Borkowska Dominika, Tarnovia Tarnowo P - czas jw. 
3. Karasiewicz Karolina, Tramwajarz Łódź - czas jw. 
juniorki 
1. Mielnik Natalia, UKS Gimnazjum Imielin - 1h 46m 

33s, przeciętna 33,8 km/godz. 
2. Garczyńska Karolina, Tramwajarz Łódź - czas jw. 
3. Misterek Olga, UKS Gimnazjum Imielin - czas jw. 
seniorki 
1. Matusiak Bogumiła, Primus - 1h 40m 40s, 

przeciętna 35,8 km/godz. 
2. Gryko Karolina, Primus - 1h 45m 29s 
3. Pawłowska Katarzyna, UKS Limaro Kórnik - 1h 46m 

33s 
juniorzy młodsi 
1. Biderman Mateusz, KKS Gostyń - 1h 45m 23s, 

przeciętna 39,0 km/godz. 
2. Kadrzyński Michał, LKS Baszta Goliczewo - czas jw. 
3. Czerkies Michał, Flota Gdynia - czas jw. 
 

Wielkiego pecha miał Mateusz Nowak z KTK 
Kalisz, który na ostatnim zakręcie, samotnie uciekając
z peletonu, miał wywrotkę i stracił szansę wygrania 
drugiego wyścigu. Najlepszy z kolarzy KTK Piotr 
Wojciechowski został sklasyfikowany na 14 miejscu. 
juniorzy 
1. Mrożek Marcin, UKS Sokół Kęty - 2h 05m 15s, 

przeciętna 40,9 km/godz. 
2. Bartkiewicz Dorian, Pacyfic Toruń - 2h 05m 30s 
3. Fornalik Robert, KS Stomil Bełchatów - czas jw. 
Najlepszy z kolarzy KTK Mateusz Marciniak był 30. 

Zwycięzcom wyścigów puchary wręczali 
wójtowie gmin - organizatorów: Józef Podłużny, 
Sebastian Wardęcki i Andrzej Nowak. Najlepsi 
z poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali także
nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez 
sponsorów wyścigu, którym serdecznie organizatorzy 
dziękują, a byli to: 
- Henryk Charucki - Firma Harfa Haryson Wrocław 
- Dariusz Maślak - Windykacja Kalisz 
- Sandbud z Kalisza 
- Bolesław Macke - ASO Tłokinia Kościelna 
- Dawid Łakomiak - Firma Transportowa 
- Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów z Kalisza 
 

Bronisław Krakus - dyrektor wyścigu 
 

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

AKCJA PRZECIW 
NIEWYPAŁOM I NIEWYBUCHOM 

 

Jednym z wielu zagrożeń dla mieszkańców 
naszej gminy są pozostałości po niemieckich 
magazynach broni z czasów II wojny światowej. Jest to 
około 70 ha lasu i przyległych do niego pól uprawnych. 
Najbardziej zagrożone są tereny dwóch sołectw: Borowa 
i Sierzchowa. Pozostawiona broń odkrywana jest 
najczęściej podczas prac polowych, prowadzonych prac 
inwestycyjnych, wycieczek do lasu itp. Zagrożenie dla 
mieszkańców jest tym większe, że część materiałów 
wybuchowych leży dosłownie na ziemi, przykryta jedynie 
warstwą ściółki lub ziemi. Zagrożeniem szczególnym, bo 
nieodwracalnym w skutkach, byłaby sytuacja wywołana 

pożarem lasu. Z informacji policji wynika, że istnieje 
duże zainteresowanie środowiska przestępczości 
zorganizowanej pod kątem pozyskiwania materiałów 
wybuchowych. 

Z inicjatywy wójta gminy, w ramach wspólnych 
działań władz samorządowych, wojska, policji, służb
ratowniczych ochotniczych straży pożarnych, cyklicznie 
odbywa się kompleksowe oczyszczanie terenu w w/w 
materiałów niebezpiecznych. Fakt zagrożenia w tym 
rejonie potwierdzają duże znaleziska amunicji i innych 
materiałów wybuchowych. Dotychczas zebrano 
i unieszkodliwiono ponad 40 tysięcy sztuk różnego 
rodzaju przedmiotów niebezpiecznych. Również w tym 
roku, 17 września odbyła się akcja oczyszczania terenu 

gminy z niewypałów i niewybuchów. W wyniku 
tegorocznej akcji saperzy odnaleźli i zabezpieczyli 
łącznie 115 sztuk różnego rodzaju niewybuchów, wśród 
których znalazły się: pociski artyleryjskie (42 szt.), 
amunicja (69 szt.), granat ręczny (1 szt.) oraz inne 
(3 szt.). 
 

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

JUBILEUSZ 95-LECIA 
OSP W TŁOKINI WIELKIEJ 

 

Strażacy z OSP w Tłokini Wielkiej 14 września 
obchodzili jubileusz 95-lecia powstania straży. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele p.w. 
Św. Jakuba w Tłokini Kościelnej koncelebrowanej przez 
proboszcza ks. Jacka Paczkowskiego i wcześniejszego, 
długoletniego duszpasterza, księdza kanonika 
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Władysława Mrozińskiego. Po mszy nastąpił przemarsz 
na boisko Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, gdzie odbyły
się główne uroczystości jubileuszowe. Wśród 
zaproszonych gości w obchodach uczestniczyli 
parlamentarzyści: Leszek Aleksandrzak i Adam Rogacki, 
starosta kaliski Krzysztof Nosal, wójt gminy Opatówek 
Sebastian Wardęcki, przewodniczący rady gminy 
Andrzej Michalski, sekretarz gminy Krzysztof Dziedzic, 
przedstawiciele zarządu powiatowego i gminnego Zw. 
OSP RP z prezesem Aleksandrem Korzeniowskim na 
czele, radni gminy i powiatu, przedstawiciele PSP 
i sponsorzy. Strażacką brać, oprócz gospodarzy, 
reprezentowali przedstawiciele 14 jednostek OSP 
z terenu naszej gminy. 

Dowódcą uroczystości był dh Andrzej Wolf, 
a spikerem dh Damian Jakóbczak. Po złożeniu raportu 
i podniesieniu flagi państwowej na maszt prezes OSP 
dh Stanisław Baran powitał gości i przedstawił zarys 
historyczny jednostki. Zasłużonym druhom wręczono 
medale i odznaczenia. Jednostka odznaczona została
Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa - dekoracji 
sztandaru dokonał zastępca prezesa Zarządu Oddziału
Powiatowego OSP dh Leszek Aleksandrzak. 

Wyrazem docenienia pracy i zasług dla rozwoju 
i umacniania związku było uhonorowanie dh Stanisława 
Barana Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. 
Złotymi Medalami za zasługi dla pożarnictwa 
udekorowani zostali: Remigiusz Kober, Eugeniusz Bach, 
Marian Bach, Piotr Bach, Kazimierz Król, Krzysztof Wolf, 
Bolesław Macke; srebrnymi medalami za zasługi dla 
pożarnictwa odznaczeni zostali: Tomasz Bach, Krzysztof 
Wąsik, Maria Baran, Ewa Ciesielska, Zofia Wolf, Donata 
Kober, Damian Jakóbczak, Janusz Dębowy, Wiesława 
Wilner; brązowymi medali odznaczeni zostali: Monika 
Baran, Barbara Jakóbczak, Krzysztof Grzelak, Józef 
Czerniak, Paweł Wolf, Bartosz Ciesielski, Stanisław 
Zymon, Piotr Wilczyński, Józef Sztrajt. Odznaczenie za 
wysługę lat otrzymało 10 druhów: Antoni Konopiński - 70 
lat, Józef Baran - 65 lat, Henryk Dziedzic - 60 lat, 
Stanisław Jakóbczak - 60 lat, Stanisław Suchorski - 60 
lat, Eugeniusz Bach - 55 lat, Zdzisław Dziedzic - 55 lat, 
Rafał Sobczak - 55 lat, Kazimierz Król - 50 lat, Edmund 
Wilner 50 lat. Pan Andrzej Sobański - wiceprezes 
ds. organizacyjnych PZCHiO wręczył odznaczenia 
członkom orkiestry. 

W życiu jednostki szczególną rolę odgrywa 
młodzież odnosząca sukcesy podczas zawodów 
sportowo-pożarniczych na terenie powiatu 

i województwa. Podczas jubileuszu drużyna dziewcząt, 
która zdobyła III miejsce na zawodach wojewódzkich 
odznaczona została złotymi odznakami MDP. Całą 
uroczystość uświetniała orkiestra z OSP w Tłokini 
Wielkiej po dyrekcją kapelmistrza Józefa Czerniaka. 
Jubileusz zakończyło okolicznościowe spotkanie 
strażaków i gości w Domu Strażaka. 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji 
obchodów jubileuszu 95-lecia OSP w Tłokini - zarządowi 
OSP, władzom gminy z wójtem na czele, orkiestrze, 
druhom, dyrektorowi Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej - 
p. Teresie Kobierskiej. Dziękujemy sponsorom: 
pp. Urszuli i Stanisławowi Zymonom, pp. Urszuli 
i Zbigniewowi Rychterom, pp. Jadwidze i Henrykowi 
Menclom, p. Markowi Wolfowi, pp. Grażynie 
i Arkadiuszowi Amborskim, p. Urszuli Gnerowicz, 
Zakładom Przemysłu Terenowego w Kaliszu, 
GS Opatówek, Firmie ASO Opatówek, Bankowi 
Spółdzielczemu w Opatówku, Firmie Vegex i wszystkim, 
którzy wsparli finansowo naszą uroczystość.
Stanisław Baran - Prezes OSP w Tłokini Wielkiej 
 

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJSKU 
 
Lekcja przyrody w Gołuchowie 

16 września klasa II i III Szkoły Podstawowej 
w Rajsku, wraz z opiekunkami: p. Agnieszką Wosiek, 
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p. Dorotą Okrasą i p. Bernadettą Blek, pojechały na 
wycieczkę przyrodniczą do Gołuchowa. Dzieci zwiedziły
Muzeum Leśnictwa, zobaczyły wiele interesujących 
eksponatów przyrodniczych m.in. gatunki chronionych 
drzew, kwiatów, owadów, ptaków i ssaków leśnych. 
Przewodnik, który oprowadzał po muzeum, zapoznał
uczniów z historią dawnej obróbki drewna. W rezerwacie 
zwierząt uczniowie spotkali się "oko w oko" 
z najstarszym polskim ssakiem - żubrem oraz dzikami 
i danielami. Wycieczka do Gołuchowa była dla uczniów 
ciekawą lekcją przyrody, z której pozostało wiele miłych 
wrażeń i wspomnień, kolorowych zdjęć i leśnych 
skarbów znalezionych podczas spaceru po lesie. 
 

Dorota Okrasa 
 
Sprzątanie świata 

Akcja ph. "Sprzątanie świata" już na stałe
wpisana jest w działania ekologiczne Zespołu Szkół
w Rajsku. W tym roku na sprzątanie wyznaczono sobotę
20 września. Tego dnia wszyscy uczniowie zaopatrzeni 
w foliowe worki i rękawice wyruszyli wraz 
z nauczycielami na sprzątanie najbliższej okolicy. 

Uczestnicy akcji zebrali kilkanaście worków śmieci, 
szczególną uwagę zwracając na ich segregowanie. 
Sprzątanie świata było poprzedzone różnymi 
konkursami i zagadkami ekologicznymi oraz 
pogadankami o poszanowaniu środowiska. Miłym 
akcentem kończącym akcję było ognisko z kiełbaskami 
przygotowane dzięki wsparciu rady rodziców. 
 

Małgorzata Burdelak 
 

********** 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁOKINI WIELKIEJ 

Jubileusz 60-lecia szkoły
"Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany 

szkoły świat" - pod takim hasłem obchodziliśmy jubileusz 
60-lecia Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej. 
Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele pod 
wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Tłokini Kościelnej. 
Następnie, uczestnicy uroczystości przemaszerowali do 
budynku szkolnego, gdzie odbyła się akademia. Wiersze 
i piosenki zainspirowały powrót do wydarzeń z lat 
szkolnych. 

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor 
przedstawiła, krótką historię szkoły. Zwróciła szczególną
uwagę na postaci przyczyniające się do jej rozwoju. 

Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Józefa Kott - były
dyrektor szkoły, p. Janina Banasiak - były dyrektor 
szkoły, ks. kanonik Władysław Mroziński, p. Sebastian 
Wardęcki - Wójt Gminy, p. Krzysztof Dziedzic - 
Sekretarz Gminy, p. Stanisław Kuś i p. Paweł Bąkowski - 
zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy, p. Małgorzata 
Kasprzycka - dyrektor Oddziału Nadzoru Pedagogicz-
nego w Kaliszu, dyrektorzy szkół, przedszkola oraz 
ZEAS w Opatówku, radni powiatu kaliskiego, radni 
gminy Opatówek, przedstawiciele OSP w Tłokini 
Wielkiej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm, byli 
i obecni nauczyciele oraz pracownicy szkoły, absolwenci 
oraz uczniowie szkoły w Tłokini. 

Zaprezentowane fotografie i albumy pozwoliły
przypomnieć znajome twarze. Spotkania pokoleń były
okazją do wspomnień i wielu wzruszających chwil. 
 

Teresa Kobierska - Dyrektor Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 

realizuje projekt pn. "Dać Szansę Młodym" 
 

na które pozyskał środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki. 
 

Projekt ma na celu zwiększenie i wzmocnienie aktywnych form 
integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom - 
szczególnie młodzieży zagrożonej niekorzystnym zjawiskom 

społecznym  poprzez pracę z pracownikami socjalnymi, 
psychologiem, pedagogiem, terapeutą i doradcą zawodowym. 

 
Termin realizacji projektu do 31.12.2008r. 

 
********** 
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Zmiana organizacji ruchu w dniach 31.10 - 03.11. 
Urząd Gminy w Opatówku informuje, że w związku ze wzmożonym 
ruchem pieszym i samochodowym, w obszarze ulic: Feliksa 
Dziubińskiego, Piaskowej w kierunku od i do cmentarza, związanym ze 
Świętem Zmarłych, wzorem lat ubiegłych, nastąpi zmiana organizacji 
ruchu w dniach od 31 października do 3 listopada. Uprzejmie prosimy 
o dostosowanie się do zmian zwracając uwagę na znaki drogowe. 

 

********** 
 

Informacja dla przedsiębiorców 
W dniu 20 września 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 
2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141 poz. 888). Art. 9 w/w 
wprowadza zmiany do ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo 
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.). 
Dodany został m. in. Art. 7ba, który przewiduje możliwość zawieszenia 
przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej. 
Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności 
gospodarczej jest zobowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania 
działalności gospodarczej. 
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Opatówku, 
pok. nr 3 (parter) lub telefoniczne pod numerami telefonów: (0-62) 
76-18-453, 76-18-454 (wew. 41 lub 23). 

 

********** 
 

Salon Meblowy "Sosnowy Styl" mieszczący się w Kaliszu przy 
ul. Lipowej 6 oferuje meble kuchenne, pokojowe, wypoczynkowe, 
sypialnie, łóżka, materace, bardzo tanie stoły i krzesła oraz elementy 
dekoracyjne (obrazy, repliki broni). Tel. (0-62) 76-77-275. Zapraszamy 
od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1800 oraz w soboty od 
1000 do 1400.

********** 
 

Agencja Ubezpieczeniowa Grupy PZU SA w Opatówku (w agencji 
PKO BP) zaprasza od pn.-pt. w godzinach 830-1630 oraz poza 
godzinami w agencji pod nr tel. 792-202-650. Świadczymy usługi 
w zawieraniu: 
- obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC 
- ubezpieczenia autocasco (AC) oraz NW pojazdów 
- kompleksowego ubezpieczenia domów i mieszkań
- kompleksowego ubezpieczenia na wyjazd za granicę
- Otwartego Funduszu Emerytalnego "Złota Jesień"
- dotowanego obowiązkowego ubezpieczenia dla rolników 
Przyjmujemy blankiety opłat OC komunikacyjne, rolne - bezprowi-
zyjnie. 

 

********** 
 

Odbierz należne odszkodowanie! Zgłoś się do nas ze swoim 
problemem, jeżeli: 
- zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym jako 

kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta lub byłeś pasażerem 
sprawcy wypadku 

- doznałeś obrażeń podczas jakiejkolwiek kolizji drogowej 
- odmówiono Ci wypłaty odszkodowania 
- wypadek był przyczyną śmierci osoby bliskiej 
- doznałeś obrażeń ciała w wyniku wypadku przy pracy lub wskutek 

upadku na chodniku, uszkodzonych schodach, nieoświetlonym 
korytarzu 

- wypłacono Ci zbyt małe odszkodowanie 
- od wypadku nie minęło 10 lat 
A może dotyczy to Twoich znajomych lub przyjaciół? Dochodzimy 
odszkodowań za wszystkie szkody. Z nami nie przegrasz! Pamiętaj! 
Niczym nie ryzykujesz. Twoje odszkodowanie może być wyższe! 
Nie pobieramy opłat wstępnych. Europejskie Centrum Odszkodowań
Sp. z o.o. wszystko załatwi za Ciebie. Wystarczy tylko jeden telefon do 
naszego przedstawiciela. Kontakt: Daria Pawlak, tel. 668-430-106. 

 

********** 
 

Firma GF - Grażyna Faworska, Plac Wolności 10 w Opatówku 
informuje, że wychodząc naprzeciw naszym Klientom, w punkcie 
LOTTO można opłacić rachunki m.in. ZUS, KRUS, US, telefony 
stacjonarne, komórkowe, energię, gaz, czynsze oraz inne 
zobowiązania finansowe. Pobieramy niskie prowizje. Ponadto można 
zawrzeć umowę szybkiej pożyczki gotówkowej - wystarczy dowód 
osobisty i własne oświadczenie o dochodach, dostępna bez 
poręczyciela i zgody małżonka, decyzja kredytowa w 15 minut bez 
opłat. 
Kobieta uczciwa, dyspozycyjna zaopiekuje się dzieckiem. Telefon: 
510-437-125 lub (0-62) 761-46-46. 

PROGRESS Centrum Języków Obcych oferuje różne kursy języka 
angielskiego, przygotowanie do egz. gimnazjalnego, maturalnego. 
Szczegóły na stronie www.progress.kalisz.pl oraz pod nr telefonów: 
668-743-049, (0-62) 76-18-075. 

 
********** 

 
Budowlaniec na emeryturze przyjmie tanio kierownictwo budowy 
(inspektora nadzoru). Telefon: (0-62) 753-34-61. 

 
********** 

 
Renowacja starych i współczesnych mebli, zegarów (naprawa 
mechanizmów zegarowych). Telefon kontaktowy: 660-132-653. 

 
********** 

 
Gabinet weterynaryjny w Opatówku, ul. Parkowa 8 prowadzi 
inseminacje bydła. Marek Albrecht, tel. 601-773-664. 

 
********** 

 
Mieszkanie w Opatówku do wynajęcia: 2 pokoje, łazienka, aneks 
kuchenny. Telefon: 792-719-445. 

 
********** 

 
Absolwentka politechniki udzieli korepetycji z matematyki. Telefon: 
601-976-052. 

 
********** 

 
Doskonalenie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem, 
wyszukiwania informacji w tekście, konstruowania różnych form 
wypowiedzi pisemnej, przygotowanie do sprawdzianu w szkole 
podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów 
humanistycznych. Tel. 508-142-902 (w godz.1500 - 1700). 

 
********** 

 
Korepetycje: język angielski, język polski. Telefon: 691-943-352. 

 
********** 

 
Szkoła języka angielskiego FORGET-ME-NOT zaprasza na kursy 
języka angielskiego dla: 
- przedszkolaków 
- uczniów szkoły podstawowej 
- uczniów gimnazjum 
- uczniów szkół średnich 
- maturzystów (poziom podstawowy i rozszerzony) 
- dorosłych 
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w gimnazjum 
w Opatówku, ul. Szkolna 7. Telefon: 604-068-087. 

 
********** 

 
Sprzedam dwie działki ziemi ornej 0,75ha i 0,50ha. Cena do 
uzgodnienia przy sprzedaży. Wiadomość: Zmyślanka, telefon (0-62) 
76-12-080. 

 
********** 

 
Sprzedam działkę rolną 37 arów z możliwością budowy w Opatówku, 
ul. Św. Jana. Cena do uzgodnienia. Tel. 602-834-926. 

 
********** 

 
Sprzedam ciągnik Ursus C-330, ul. Poniatowskiego 62, Opatówek, 
tel. (0-62) 76-18-308. 

 
********** 

 
Sprzedam pszenżyto ozime, świeża odmiana baltiko, tel. 604-217-769. 

 
********** 

 
Sprzedam pilnie z powodu wyjazdu: meble różne, lodówkę, kurki 
ozdobne. Tel. 887-648-962. 

 
********** 

 
Sprzedam stół i narożnik do kuchni oraz toaletkę. Tanio! Okazja! 
Tel. 510-437-125 lub (0-62) 761-46-46. 

 
********************************************************* 
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KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ - CHEŁMCE, 07.09.2008 
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ZAPRASZAMY 
DO OBEJRZENIA GALERII NA 

WWW.OPATOWEK.PL 

 

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

Urząd Gminy w Opatówku, 
Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek 
 

tel. (0-62) 76-18-453, 76-18-454, faks (0-62) 76-18-017 
 

strona internetowa: www.opatowek.pl 
e-mail: gmina@opatowek.pl 
 

WG Nr 6 (568) / 2008 / 1300 egz. 
 

Opracowanie i skład: H. Lutosławska, Ł. Kruk 
Korekta: K. Dziedzic 
 

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