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SESJA RADY GMINY
30 wrze nia br. odby a si kolejna tej kadencji, XXIV
sesja Rady Gminy. Po przyj ciu protoko ów z poprzednich sesji, wys uchaniu informacji Przewodnicz'cego
Rady Gminy oraz sprawozdania Wójta Gminy
z dzia alno ci w okresie mi dzysesyjnym, radni przyj li
w drodze g osowania nast puj'ce uchwa y:
- w sprawie zmian bud+etu i w bud+ecie gminy
Opatówek na 2008 rok.
Dokonuje si zmian poprzez zwi kszenie dochodów
i wydatków bud+etu, dokonuje si przeniesie0 planu
wydatków mi dzy dzia ami, rozdzia ami i paragrafami; po zmianach dochody ogó em wynosz'
24.650.822 z , wydatki ogó em po zmianach
wynosz' 24.257.462 z .
Zmiany uj te w uchwale dotycz' m.in.:
- dz. 010 rolnictwo i owiectwo - zwi ksza si
wydatki o 1000 z z przeznaczeniem na wp aty
do izb rolniczych
- dz. 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektryczn', gaz i wod - zwi ksza si wydatki
na kwot 57.000 z
- dz. 600 transport i 'czno 8 - zwi kszenie
wydatków w kwocie 80.000 z na us ugi
zwi'zane z bie+'cym utrzymaniem dróg
- dz. 750 administracja publiczna - dokonuje si
przeniesie0 mi dzy paragrafami oraz zwi ksza
si plan wydatków o kwot 46.300 z z tyt.
przej cia
pracowników
zlikwidowanego
gospodarstwa pomocniczego przy UG
- dz. 754 ochotnicze stra+e po+arne - dokonuje
si
korekty planu poprzez zwi kszenie
wydatków o kwot 10.000 z z przeznaczeniem
na zakup materia ów i us ug
- dz. 756 dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i innych jednostek (...) zwi ksza si
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plan z tyt. podatku od nieruchomo ci o kwot
270.000 z z tytu u wp aty zaleg o ci dokonanej
przez syndyka masy upad o ciowej (m.in.
PP Hellena)
dz. 801 o wiata i wychowanie - zwi ksza si
rodki na energi elektryczn' o kwot 30.000 z
oraz zwi ksza si wydatki na przedszkole z tyt.
zwi kszenia liczby oddzia ów na kwot 27.629 z
dz. 853 pozosta a dzia alno 8 - wprowadza si
plan finansowy projektu "Da8 szans m odym";
otrzymane dochody na ten cel 35.238 z , wydatki
39.377 z
dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza zwi ksza si plan dochodów i plan wydatków
o kwot 15.702 z z tytu u otrzymania dotacji
celowej - zakup podr czników dla dzieci
rozpoczynaj'cych
roczne
przygotowanie
przedszkolne lub nauk w klasie I-III szko y
podstawowej
dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska - zwi ksza si plan wydatków
w rozdz. 90001 o kwot 50.000 z z przeznaczeniem na energi , której wzrost cen by du+o
wy+szy ni+ planowana na 2008 rok inflacja;
w rozdz. 90003 o kwot 3000 z na utrzymanie
zieleni; w rozdz. 90015 o kwot 90.000 z na
o wietlenie uliczne ze wzgl du na znaczny
wzrost kosztów energii
dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego - dokonuje si przeniesie0 mi dzy
rozdzia ami o kwot 15.000 z otrzyman' ze
starostwa powiatowego z przeznaczeniem dla
Gminnej Biblioteki Publicznej na remont
dz. 926 kultura fizyczna i sport zwi ksza si plan
wydatków o kwot 8.000 z z przeznaczeniem
na sport gminny
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w sprawie zmiany Uchwa y Nr 119/04 Rady Gminy
Opatówek z dnia 29 wrze nia 2004r. w sprawie
nadania Statutu Gminnemu O rodkowi Pomocy
Spo ecznej w Opatówku
- w sprawie zmiany Uchwa y Nr 127/04 Rady Gminy
Opatówek z dnia 29 paCdziernika 2004r. w sprawie
nadania Statutu Dwietlicy rodowiskowej z elementami socjoterapii "S oneczko" w Opatówku - obydwie
wymienione uchwa y dotycz' dostosowania statutów
tych jednostek do nowych przepisów
- w sprawie upowa+nienia Kierownika Gminnego
O rodka Pomocy Spo ecznej w Opatówku do
za atwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej - dotyczy zada0 o rodka
zwi'zanych ze wiadczeniami alimentacyjnymi
- w sprawie uznania za konieczn' budow dróg
gminnych oraz potwierdzenia celowo ci przebudowy
i efektywno ci projektowanego przedsi wzi cia dotyczy uzyskania funduszy na drogi dojazdowe do
pól z funduszu ochrony gruntów rolnych
- w sprawie przyst'pienia do sporz'dzenia "zmiany
studium uwarunkowa0 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek - dotyczy
dzia ki w Józefowie i uwzgl dnienia zabudowy pod
rzemios o i us ugi ze wzgl du na mo+liwo 8
pozyskania inwestora, który zamierza utworzy8
nowe miejsca pracy
- w sprawie nadania imienia gimnazjum w Opatówku
(wchodzi w +ycie 15.05.2009r. poniewa+ na ten
dzie0 dyrekcja szko y zaplanowa a uroczysto ci
patronackie)
Ponadto, radni wys uchali sprawozdania Wójta Gminy
z wykonania bud+etu gminy Opatówek za I pó rocze
2008r. Sprawozdanie to by o przedmiotem obrad komisji
sta ych Rady Gminy, a tak+e przedstawione zosta o
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Odczytana zosta a
tak+e
uchwa a
nr
SO-44/3-IN/Ka/08
Sk adu
Orzekaj'cego
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 18.09.2008 r. w sprawie wyra+enia
opinii o przed o+onej przez Wójta Gminy informacji
o przebiegu wykonania bud+etu Gminy Opatówek za
I pó rocze 2008 r. Opinia ta jest pozytywna.
Tematem wiod'cym sesji, zgodnie z planem pracy Rady
Gminy, by a analiza sytuacji w rolnictwie gminy
Opatówek. Problem ten, omawiany i przygotowany by
wcze niej na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, na którym
obecni byli zaproszeni go cie: kierownik Zespo u
Doradczego WODR w Poznaniu Stanis aw Zabarski,
Krystyna Nowak przedstawiciel Punktu Doradztwa
w Opatówku, Mieczys aw Iuczak przewodnicz'cy
komisji rolnictwa Rady Powiatu, Sekretarz Gminy
Krzysztof Dziedzic. Omawiana tematyka obejmowa a
m.in. takie dziedziny:
- rynek mleka, zbó+, wieprzowiny i wo owiny
- susza 2008 w gminie Opatówek (Zarówno gmin jak
i wiele rejonów w kraju dotkn a w tym roku susza.
Najbardziej zawa+y a ona na plonach zbó+ jarych
oraz ziemniaków. Ogó em rolnicy z naszej gminy
zg osili straty w 536 gospodarstwach o ogólnej pow.
4.086ha.)
- badania gleb (W roku bie+'cym przeznaczono
kwot 4000 z na pobranie prób we wsiach: T okinia
Wielka, T okinia Ko cielna, T okinia Nowa.
Na miesi'ce X/XI planowane s' wyniki tych bada0.)
- wnioski o dop aty bezpo rednie
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produkcja zwierz ca - weterynaria (z omówieniem
choroby Aujeszkyego - wirusowej, zakaCnej i zaraCliwej choroby wi0 oraz wielu innych gatunków
zwierz't gospodarskich, domowych i wolno
+yj'cych)
podatek rolny i akcyzowy (na terenie gminy znajduje
si 1521 gospodarstw rolnych, rednia wielko 8
wynosi 5,52ha; w terminie 1-31 marca rolnicy z o+yli
313 wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zwrotu
podatku dokonano w wysoko ci 135.294,17 z ;
w II terminie na dzie0 30 wrze nia z o+ono 353
wnioski)
informacja n.t. rolników korzystaj'cych z pomocy
GOPS
analiza op acalno ci produkcji (informacja z o+ona
przez Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego
w Opatówku dotyczy a trzody, zbó+, ziemniaków,
mleka)
program rolno- rodowiskowy (Uwaga! rolnicy
zainteresowani tym programem wszelkie informacje
uzyskaj' w Zespole Doradczym w Opatówku,
ul. Ko cielna 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
powsta y szkody spowodowane przez susz lub
huragan w 2008r. Pe n' tre 8 tych komunikatów
podajemy poni+ej.

KURENDA
Urz'd Gminy w Opatówku informuje, +e uruchomiono
preferencyjne linie kredytowe na wznowienie produkcji
dla gospodarstw rolnych i dzia ów specjalnych produkcji
rolnej poszkodowanych w wyniku kl ski suszy.
W zwi'zku z powy+szym zainteresowani kredytami
rolnicy, którzy wst pnie zadeklarowali we wniosku
o oszacowanie strat zamiar skorzystania z kredytu
kl skowego, mog' wyst powa8 do Zespo u Komisji
o wydanie opinii wojewody, któr' nale+y do 'czy8 do
wniosku kredytowego pobranego w banku.
Zg oszenia s' przyjmowane w Urz dzie Gminy
w Opatówku, pokój nr 3, tel. (0-62) 76-18-453 (wew. 23)
INFORMACJA
dla rolników wsi gminy Opatówek w zakresie
szczegó owych warunków realizacji programu pomocy
dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych
powsta y szkody spowodowane przez susz lub huragan
w 2008r.
Rada Ministrów przyj a w dniu 26 wrze nia 2008r.
rozporz'dzenie w sprawie szczegó owych warunków
realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych,
w których gospodarstwach rolnych powsta y szkody
spowodowane przez susz lub huragan w 2008r. (Dz. U.
nr 173 poz. 1070 z dnia 30.09.2008 r.). Pomocy udziela
si rodzinie rolniczej, je+eli:
- co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem,
w
rozumieniu
przepisów
o
ubezpieczeniu
spo ecznym
rolników,
który
podlega
temu
ubezpieczeniu w pe nym zakresie
- szkody spowodowane przez susz lub huragan
zosta y oszacowane przez komisj powo an' przez
wojewod

str. 2/16

-

szkody spowodowane przez susz wynosz' rednio
powy+ej 30% w gospodarstwie rolnym - w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Pomocy udziela si jednorazowo na wniosek osoby
zainteresowanej z o+ony do kierownika o rodka pomocy
spo ecznej gminy w a ciwej ze wzgl du na miejsce
zamieszkania osoby. Termin sk adania wniosków - do
dnia 10 pa!dziernika 2008r.
Druki wniosków mo+na pobra8 w Gminnym O rodku
Pomocy Spo ecznej w Opatówku oraz u so tysa wsi.
Wnioski dost pne s' równie+ na stronie internetowej
Sk adanie
wniosków:
gminy:
www.opatowek.pl
bezpo rednio w Gminnym O rodku Pomocy Spo ecznej
w Opatówku (pokoje nr 5-6 Urz du Gminy - przyziemie).
Pomoc dla gospodarstw dotkni tych susz' przys uguje
w wysoko ci:
1. 500,00 z - w przypadku rodziny rolniczej prowadz'cej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha
u+ytków rolnych, w którym powsta y szkody
spowodowane przez susz
2. 1000,00 z - w przypadku rodziny rolniczej prowadz'cej gospodarstwo rolne o powierzchni powy+ej
5 ha u+ytków rolnych, w którym powsta y szkody
spowodowane przez susz z zastrze+eniem:
'czna wysoko 8 pomocy oraz pomocy otrzymanej na
podstawie
odr bnych
przepisów
w
przypadku
gospodarstw
rolnych,
które
ponios y
szkody
spowodowane przez susz nie mo+e przekroczy8 kwoty
obni+enia dochodu obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2
rozporz'dzenia (WE) nr 1857/2006.
W przypadku gdy 'czna wysoko 8 pomocy oraz
pomocy otrzymanej na podstawie odr bnych przepisów
wraz z odszkodowaniami z zak adów ubezpiecze0
z tytu u zawarcia umów ubezpieczenia, zwanych
"odszkodowaniami", w zwi'zku z susz' w 2008r.
stanowi aby kwot wy+sz' ni+ kwota obni+enia dochodu
obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporz'dzenia
nr 18/2006, pomocy udziela si w wysoko ci stanowi'cej ró+nic pomi dzy kwot' obni+enia dochodu a wysoko ci' pomocy otrzymanej na podstawie odr bnych
przepisów i otrzymanych odszkodowa0.
Odmawia si udzielenia pomocy, je+eli 'czna wysoko 8
pomocy otrzymanej na podstawie odr bnych przepisów
oraz otrzymanych odszkodowa0 w zwi'zku z susz'
przekracza kwot
obni+enia dochodu obliczonego
zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporz'dzenia nr 1857/2006.
***************************************

w trakcie budowy...

Przed oddaniem do u+ytku wykonane zosta y wszelkie
prace porz'dkowe wokó sali i szko y (droga, chodniki,
trawniki, trawiaste boisko sportowe, ogrodzenie terenu).
Nowa sala posiada wyposa+enie w sprz t sportowy.

w trakcie prac wyko czeniowych...

Terminy realizacji:
- listopad 2006
- komisja
przetargowa
dokona a
wyboru
wykonawcy sali - firm Zak ad Budowlany Józef
Tomaszewski 62-511 Kramsk, Borki 31.
- podpisanie umowy na wykonanie sali
- 2007 - wrzesie0 2008
- prace budowlane i wyko0czeniowe sali
sportowej

INWESTYCJE W GMINIE
Zako0czona zosta a inwestycja pod nazw' "budowa sali
sportowej z zapleczem przy Zespole Szkó im. Jana
Paw a II w Che mcach". Powierzchnia zabudowy wynosi
2
3
662,84 m , kubatura 6116,79 m . Sala posiada wymiary
22,55 x 14,32m. W cz ci zaplecza znajduj' si 2 sale
do zaj 8 specjalistycznych, 3 szatnie wraz z zespo em
sanitariatów, magazyn sprz tu, pomieszczenie dla
nauczycieli w-f, pomieszczenie gospodarcze. Na
I pi trze w korytarzu jest galeria dla widowni. Wykonano
równie+ przy 'cze wody, odprowadzenie
cieków
sanitarnych, kot owni gazow', wewn trzn' instalacj
c.o., wewn trzn' instalacj
wodno-kananalizacyjn',
wewn trzn' instalacj gazow', wewn trzn' instalacj
elektryczn', przy 'cze energetyczne n/n.

Wiadomo ci Gminne

Widok elewacji zewn%trznej po zako czeniu budowy
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2008 (prace dodatkowe)
- prace porz'dkowe wokó sali i szko y (m.in.
droga, chodniki, trawniki, trawiaste boisko
sportowe, ogrodzenie terenu)
- wyposa+enie sali w sprz t sportowy

W sk ad tej inwestycji wchodzi:
1. Budowa boiska do pi ki no+nej o wymiarach
2
30,0 x 62,0 m o powierzchni ca kowitej 1860,00 m
z nawierzchni' boiska z trawy syntetycznej.
Wyposa+enie boiska do pi ki no+nej.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni
2
613,11 m z syntetyczn' nawierzchni' boiska.
Wyposa+enie do pi ki koszykowej, wyposa+enie do
pi ki siatkowej.
3. O wietlenie boisk: boisko pi karskie, boisko do
koszykówki i siatkówki.
4. Ogrodzenie terenu systemowe z funkcj' pi kochwytów.
5. Budynek - wariant STANDARD + sk adaj'cy si
z dziesi ciu modu ów, o powierzchni u+ytkowej
2
58,20 m , w którym znajd' si szatnie, sanitariaty,
pomieszczenia socjalne.

+,czny koszt ca ej inwestycji (tj. sali sportowej,
infrastruktury zewn trznej, wyposa+enia wewn trznego
sportowego) wyniós 1 milion 800 tys. z .
Zako0czona zosta a przebudowa nawierzchni ulicy
Ludowej w Opatówku o d ugo ci 450 mb z istniej'cej
nawierzchni gruntowej na nawierzchni z kruszywa
naturalnego i amanego. Prace polega y na wykonaniu:

Teren pod budow% boiska

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

KORONACJA OBRAZU I DO+YNKI
W GMINIE OPATÓWEK

regulacji
pionowej
studzienek
wodoci'gowych,
mechanicznym plantowaniu terenu, wykonaniu koryta
o g boko ci 20 cm, wykonaniu rowków dwustronnych,
profilowaniu i zag szczaniu pod o+a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonaniu przepustów
rurowych pod zjazdami, pionowych znaków drogowych.
Prace wykona a firma "Wtórnik" Jadwigi Pi tki ze
Smó ek k/KoCminka za kwot 62.214,82 z .

W pierwsz' niedziel
wrze nia w gminie
Opatówek odby y si
do+ynki powiatowo-gminne
po 'czone z obchodami diecezjalnymi i uroczysto ci'
koronacji obrazu Matki Boskiej Siewnej Sprawczyni
Naszej Rado ci w Che mcach. W a nie tam, na wzgórzu

Rozpocz a si budowa obiektu sportowego pn. "Moje
boisko - Orlik 2012". W wyniku og oszonego przetargu
wybrano ofert firmy SODEX Sp. z o.o., ze Z otnik,
62-002 Suchy Las, za kwot 958.771,09 z otych netto
(1.169.700,73 z brutto). Inwestycja ta, w ramach
rz'dowego programu, jest wspó finansowana przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki (333 tys. z brutto)
i Marsza ka Województwa Wielkopolskiego (333 tys. z
brutto).

Wiadomo ci Gminne
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Druga
cz 8
uroczysto ci
do+ynkowych,
po 'czona z festynem, odby a si na terenie O rodka
Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w miejscowo ci Sza e.
Na ustawionej w malowniczej scenerii, nad wod' scenie
zaprezentowa y si m ode talenty - laureaci festiwalu
piosenki dzieci cej i m odzie+owej z ca ego powiatu
kaliskiego: Ola Mituta, Marzena Pogorzelec, Weronika
Bartoszek, Dominik Niklas, Filip Woszczek, Mateusz
Wojtaszek, Katarzyna Matuszczak, Monika WoCniak,
Monika Szczot, Piotr Porada, Gracja Maciaszek.
Zaprezentowa a si tak+e grupa Józefinki, ta0cz'ce
dziewcz ta z zespo u "CDN Junior" i "CDN..." - laureatki
wielu konkursów i przegl'dów, kapela z Brzezin
i z Blizanowa, zespó piewaczy Brzezinianki, kabaret
Niechcice z Selazkowa oraz kapela Liskowianie.
przy che mckim ko ciele ustawiono o tarz, a msz
wi t' celebrowa Ksi'dz Biskup Stanis aw Napiera a.
Delegacje z ca ego powiatu kaliskiego sk ada y kolejno
dary i do+ynkowe wie0ce, zgodnie ze zwyczajem
wykonane z tegorocznych k osów, ziaren zbó+, wonnych
zió , kwiatów i owoców. Ksi'dz Biskup serdecznie
podzi kowa za przyniesione dary, za zebrane plony,
z których wszyscy korzysta8 b dziemy ca y rok, a Matk
Bo+' Siewn' poprosi o b ogos awie0stwo dla rolników,
sadowników, ogrodników i pszczelarzy.

Powita
licznie zgromadzonych wiernych,
zaproszonych go ci, w ród których byli: senatorzy - Piotr
Kaleta i Mariusz Witczak, pos owie - Leszek
Aleksandrzak, Andrzej Dera, Jan Dziedziczak, Andrzej
Grzyb, Józef Racki, Adam Rogacki, Marsza ek Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Marek WoCniak, doradca
Prezydenta RP Anna Gr ziak, Wiceprzewodnicz'cy
Rady Sejmiku Kazimierz Ko cielny, Prezydent Miasta
Kalisza Janusz P cherz, Prezydent Miasta Ostrowa
Wlkp. Rados aw Torzy0ski, wójtowie gmin powiatu
kaliskiego, licznie zgromadzeni samorz'dowcy i so tysi
oraz gospodarze do+ynek: Starosta Kaliski Krzysztof
Nosal i Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki.
Ksi'dz Biskup podzi kowa za dorodny bochen chleba
wypieczony z tegorocznej m'ki, a w swej homilii odniós
si do pracy rolników wspomaganych szczególn' ask'
i b ogos awie0stwem, za co nale+y si dzi kczynienie
Panu Bogu i Maryi Matki Bo+ej Siewnej. W dalszej
cz ci mszy wi tej odby a si koronacja obrazu Matki
Boskiej Che mckiej z udzia em biskupów diecezji
kaliskiej i w oc awskiej.
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Nie zabrak o oczywi cie chleba ze smalcem
przygotowanego przez panie z KGW w Opatówku.
Wielkim powodzeniem cieszy a si
loteria
fantowa, w której ka+dy los wygrywa , a dodatkowo
wszystkie zakupione kupony bra y udzia w losowaniu
nagród g ównych: telewizora LCD 32" ufundowanego
przez Wójta Gminy Sebastiana Ward ckiego, kina
domowego ufundowanego przez Starost Kaliskiego
Krzysztofa Nosala, roweru, którego fundatorem by
p. Henryk Pawlak w a ciciel Hurtowni Materia ów
Budowlanych
MAT-BUD
w
T okini
Ko cielnej
i radioodtwarzacza Grundig przekazanego na loteri
przez pp. Dorot i Paw a Naszy0skich z Opatówka.
Poza nagrodami g ównymi w loterii fantowej do wygrania
by y atrakcyjne nagrody mi dzy innymi: sprz t
gospodarstwa domowego, talony na dokonanie
przegl'du technicznego samochodów, stó ogrodowy,
aparat fotograficzny, kalkulatory, zegary, parasole,
czapeczki, koszulki, artyku y spo+ywcze i wiele innych.
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Wieczorem, na scenie zago ci i zachwyci
przede wszystkim m odych widzów zespó "Oddzia
Zamkni ty", a na zako0czenie imprezy niebo roz wietli
wspania y, wielobarwny pokaz sztucznych ogni.
Nale+y doda8, +e do+ynki nie mia yby takiej oprawy, ani
loteria nie by aby tak bogata, gdyby nie sponsorzy,
którzy jak zwykle nie zawiedli gospodarzy uroczysto ci
i ofiarnie wsparli organizatorów zarówno rzeczowo jak
i finansowo. Tym samym bardzo serdecznie dzi kujemy
wymienionym osobom i firmom:
1. Chleby do+ynkowy - Pa0stwo Alfreda i Józef
Miko ajczykowie - Piekarnia Sierzchów
2. Firma JUTRZENKA COLIAN Spó ka z o.o. Opatówek
3. Firma RECO i HONDA - Remigiusz KaCmierczak Opatówek
4. PPHU "REMICO" - Ewa i Piotr KaCmierczak Opatówek
5. Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej Oddzia
w Opatówku
6. PPHU "MAJA" Krzysztof Graczykowski - Iaszków
7. Hurtownia Pomp i Armatury "OLA" - Grzegorz
Dlesi0ski Opatówek
8. Gminna Spó dzielnia "Samopomoc Ch opska"
Opatówek
9. Firma ROL-DRÓG - Rafa Dwi'tek Rajsko
10. Centrum Ogrodnicze "LIDIA" HORTI-LOGISTIC Miros aw Gimla Opatówek
11. Us ugi Drogowo-Budowlane "DROMAX" - Wojciech
Krymarys - Che mce
12. PPHU "KRIS" - Krystyna i Grzegorz Olczakowie Opatówek
13. Hurtownia Materia ów Budowlanych MAT- BUD Henryk Pawlak T okinia Ko cielna
14. Zak ad Cukierniczy - Jadwiga Mencel - Opatówek
15. Pa0stwo Maria i Czes aw Ward ccy z Opatówka
16. Pa0stwo Maria i Faustyn Gawe - Rajsko
17. Maria i Ryszard Prusowie - Cienia Pierwsza
18. Zak ad Produkcyjno-Us ugowy, Agencja PKODorota i Pawe Naszy0scy - Opatówek
19. FPH BLUE - Konrad Bendykowski - Trojanów
20. PPHU "AGROMECHANIKA" Ireneusz
Miko ajczyk&Józef Saganowski- Opatówek
21. PHU "PASZOWET" - Halina i Antoni Marciniakowie Opatówek
22. Apteka "ESCULAP" Stanis awa Bach-Roma0czyk,
Opatówek
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23. Firma Handlowa "ANNA" - Bogdan Kozanecki Opatówek
24. Przedsi biorstwo Handlowe "WEJ" Jerzy Wielgusiak - Opatówek
25. Centrum Rolnicze "AVENA" - Adam i Dorota Iuczak
- Szulec
26. Centrum Meblowe M-3 - Krzysztof Wyrembski Opatówek
27. Centrum J zyków Obcych "PROGRESS" Marta
Gruszka - Borów
28. Sklep Spo+ywczy - El+bieta Pa - Opatówek
29. Restauracja "Zgodna" Szczytniki - Maria i Tadeusz
Biernat
30. Bar "BIKAR" - Józefów - Karol Biernat
31. Punkt apteczny "VALEO" w T okini Ko cielnej Jolanta Wilczy0ska i Lilla Niemiec
32. PZU S.A. Inspektorat w Kaliszu
33. Ko o Gospody0 Wiejskich z Kuczewoli
34. Piekarnia p. Benedykta Owczarka z Iwanowic
***************************************

IX OBJAZD DO+YNKOWY
POWIATU KALISKIEGO
W
historii
powiatowych
do+ynek
organizowanych od lat 60-tych ubieg ego wieku, do
cz ci obrz dowej, w 'czano elementy sportu i rekreacji.
Wtedy z okazji powiatowego
wi ta plonów
organizowa em Turnieje Do+ynkowe Pi ki Siatkowej
z udzia em licznych w tych czasach kó LZS w powiecie
kaliskim. W 2000 r. przy okazji do+ynek powiatowych
w KoCminku, w porozumieniu ze Starostwem
Powiatowym, zorganizowali my I Do+ynkowy Objazd
Powiatu Kaliskiego wzorowany na zasadach sztafet
pierwszych cyklistów w Królestwie Polskim. Objazdy
te s' kontynuowane co roku. Od samego pocz'tku
przyj li my zasad , +e w gronie uczestników znajd' si
amatorzy kolarstwa, którzy za w asne pieni'dze, dla
w asnej przyjemno ci potrafi' aktywnie wypoczywa8.
Do tej pory sztafeta do+ynkowa przejecha a ponad
1300 km, a na li cie uczestników figuruj' 53 nazwiska.

W ród uczestników byli parlamentarzy ci, burmistrzowie
i wójtowie, samorz'dowcy, dziennikarze, lekarze,
urz dnicy, biznesmeni i emeryci - kolarze. Od ubieg ego
roku przyj li my zasad , +e ka+da gmina "obsadza"
swój odcinek i wyznacza uczestnika do jazdy
w granicach gminy.
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W tym roku 7 wrze nia o godzinie 8 przed
Urz dem Gminy w Opatówku wystartowa Starosta
Kaliski Krzysztof Nosal i Wójt Gminy Sebastian
pokonuj'c
8,5
kilometrowy
odcinek
Ward cki
z Opatówka do Kalisza. Na granicy gminy Blizanów w Paw ówku - dosiad roweru Piotr Wódka z Firmy
Kowal i pokona 23 kilometrowy odcinek do Jarantowa.
Przez teren gminy Stawiszyn jecha Burmistrz Robert
Jarz bski i pokona 13.5 km do Zam t. Tu zmieni go
urz dnik gminy Mycielin Mariusz Filipowicz, który
pokona 18 kilometrowy odcinek do Strug. Na granicy
gminy oczekiwali w odarze Selazkowa. Pierwszy dosiad
roweru Wójt Andrzej Nowak, w Zborowie do 'czyli do
niego Przewodnicz'cy Rady Gminy Stanis aw G'sior
i Sekretarz Gminy Pawe Sobczak wspólnie pokonuj'c
11 km odcinek do Morawina. Tu, na rondzie oczekiwa
Tomasz Marsza radny gminy Ceków i dojecha do
Starych Pra+uch, gdzie zmieni go Iukasz Werbi0ski ze
Zwi'zku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta
Gmina".
Przedstawiciele gminy Ceków przejechali 17 km
odcinek. W Madalinie roweru dosiad a urz dniczka
Patrycja Mijalska, jedyna kobieta w objeCdzie,
reprezentantka gminy Lisków, która w dobrej formie
pokona a 13 km odcinek do Trzebie0. Tu na zmian
oczekiwa przedstawiciel gminy KoCminek Waldemar
Bizior, który na kolarzówce i w ubiorze UKS
KoCminianka pokona 15 km odcinek do Mroczek.
Tradycyjnie ju+, przez teren gminy Szczytniki musia
jecha8 sam kolarz asekuruj'cy - Zbyszek Sobczak,
bo gmina nie "obsadzi a" swego odcinka. Na zmianie
w Sobies kach czeka ju+ Mariusz Zi tek przedstawiciel
gminy Brzeziny, który dojecha do Godziesz pokonuj'c
14 km odcinek. Tym razem na zmianie zabrak o Wójta
Gminy Godziesze i w jego "zast pstwie" pokona em
15 km odcinek ko0cz'cy sztafet , do o rodka na Sza e,
gdzie by a meta objazdu. Trasa IX Objazdu
Do+ynkowego wokó
powiatu kaliskiego liczy a
175,5 km. Pi tnastu uczestników sztafety pokona o ten
dystans w czasie 8 godz. 20 min. z przeci tn'
pr dko ci' 21 km/godz.
Pojazd
techniczny
do
obs ugi
objazdu
zabezpieczy a Firma ASO z T okini Ko cielnej.
Uczestnicy
sztafety
mieli
zapewnion'
tak+e
profesjonaln' obs ug medyczn' przez czteroosobow'
za og karetki pogotowia z Transportu Medycznego
BoBomed Kalisz. Karetka zamyka a kolumn objazdu
do+ynkowego.

Andrzejak
dyrektor
Departamentu
Promocji
i Wspó pracy z Zagranic' Iódzkiego Urz du
Marsza kowskiego, radni powiatu kaliskiego, burmistrz
i wójtowie gmin powiatu kaliskiego, wspó gospodarze
uroczysto ci Krzysztof Nosal - starosta kaliski oraz
Sebastian Ward cki - wójt gminy Opatówek, Ma gorzata
Kasprzycka
dyrektor
Wydzia u
Nadzoru
Pedagogicznego w Kaliszu Kuratorium O wiaty
w Poznaniu, radni gminy Opatówek na czele z
Andrzejem Michalskim, sekretarz gminy Opatówek
Krzysztof Dziedzic, dyrektorzy szkó i przedszkoli
powiatu kaliskiego, przedstawiciele stra+y, s u+b oraz
powiatowych jednostek organizacyjnych. Go ciem
specjalnym by Artur Partyka - dwukrotny medalista
igrzysk olimpijskich.
Obchody rozpocz a uroczysta msza
w.
odprawiona przez Jego Ekscelencj biskupa kaliskiego
Stanis awa Napiera .
Nast pnie zaproszeni go cie oraz uczniowie,
rodzice i nauczyciele Zespo u Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach udali si do nowo wybudowanej hali
sportowej.

Jego Ekscelencja Stanis aw Napiera a po wi ci
hal sportow'. Nast pnie, zaproszeni przez prowadz'c'
uroczysto ci Katarzyn
Petyni , starosta kaliski
Krzysztof Nosal, wójt gminy Opatówek Sebastian
Ward cki, wicemistrz olimpijski Artur Partyka oraz
uczennica Zespo u Szkó
im. Jana Paw a II
w Che mcach Weronika Kaleta wspólnie przeci li
wst g symbolicznie otwieraj'c now' sal sportow'.

Szef Sztafety - Bronis aw Krakus

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

POWIATOWO - GMINNA
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
11 wrze nia w Zespole Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach mia a miejsce Powiatowo - Gminna
Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009. Uroczysto 8
wi'za a si
z otwarciem nowej hali sportowej
przeznaczonej dla uczniów szko y i spo eczno ci
lokalnej.
Na inauguracj przybyli mi dzy innymi: pose na
Sejm RP - Adam Rogacki, senator RP - Piotr Kaleta,
Kazimierz Ko cielny - wiceprzewodnicz'cy Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego, Barbara Nowak - radna
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Przemys aw

Wiadomo ci Gminne

str. 7/16

W swoich przemowach go cie wyra+ali podziw
dla przedsi wzi cia i gratulowali obiektu. Wójt Sebastian
Ward cki, senator Piotr Kaleta oraz dyrektor Zespo u
Szkó im. Jana Paw a II w Che mcach podzi kowali
przede wszystkim radnym gminy Opatówek obecnej
kadencji, a tak+e radnym kadencji 2002/2006, wójtowi
ubieg ej kadencji oraz cz onkom Sportowo Inwestycyjnego Stowarzyszenia Gminy Opatówek
SZANSA 2004, rodzicom uczniów Zespo u Szkó
im. Jana Paw a II w Che mcach oraz ca ej spo eczno ci
lokalnej, wszystkim ludziom dobrego serca, którzy
przyczynili si do powstania tego obiektu sportowego.
Dyrektor szko y wspomnia tak+e zas ugi p. Ewy Turek
przewodnicz'cej
rady
rodziców,
za o+ycielki
Stowarzyszenia SZANSA 2004 i inicjatorki budowy hali
sportowej w Che mcach.
Wyst'pi tak+e go 8 specjalny Artur Partyka,
który w swoim przemówieniu wyrazi nadziej , +e ci,
którzy b d' 8wiczy8 w tej+e hali, wyrosn' na
prawdziwych sportowców.
W dalszej cz ci programu starosta kaliski
Krzysztof Nosal oraz wójt gminy Opatówek Sebastian
Ward cki wr czyli dyplomy zas u+onym nauczycielom
pracuj'cym na terenie gminy: Bo+enie Banasiak
z Gimnazjum w Opatówku, Jadwidze Borwik z Zespo u
Szkó w T okini Wielkiej, Magdalenie Galubie ze Szko y
Podstawowej w Sierzchowie, Lidii Ka u+y i Halinie
Krawczyk z Zespo u Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach, Annie Mosi0skiej z Publicznego Przedszkola w Opatówku, Renacie Narczy0skiej ze Szko y
Podstawowej im. Janusza Kusoci0skiegow Opatówku,
Agnieszce Nieborak ze Szko y Podstawowej w Cieni II,
Annie Zimnej z Zespo u Szkó w Rajsku.
Po cz ci oficjalnej mia miejsce wyst p
artystyczny w wykonaniu uczniów Zespo u Szkó
im. Jana Paw a II w Che mcach przygotowany przez
nauczycieli: Damian Rutkowsk', Katarzyn Petyni ,
Ann Karamuck' i Damiana Pyrka.
Swoje talenty zaprezentowa a tak+e m odzie+ z Centrum
Ta0ca Interdance prowadzonego przez instruktork
Ma gorzat Janiak oraz zespo ów "CDN..." i "CDN
Junior" z Gminnego O rodka Kulturalnego w Opatówku
pod kierunkiem instruktorki Ma gorzaty Kujawy.
Na zako0czenie wys uchano fragment koncertu
w wykonaniu orkiestry OSP w Che mcach. Pierwszym
zagranym przez nich utworem by a ulubiona pie 0 Jana
Paw a II - Barka.
Powiatowo - Gminna Inauguracja Roku
Szkolnego 2008/2009 po 'czona z otwarciem nowej hali
sportowej przy Zespole Szkó im. Jana Paw a II
w Che mcach przebiega a w mi ej i radosnej atmosferze.
Nie co dzie0 zbiegaj' si ze sob' takie uroczysto ci.
Nie cz sto mo+na spotka8 tylu ludzi dobrej woli, którzy
chc' si
przyczyni8 do realizacji tak wielkiego
przedsi wzi cia.
Katarzyna Petynia - prowadz,ca uroczysto3ci

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

PIKNIK ZDROWIA
13 wrze nia na terenie Szko y Podstawowej
oraz Gimnazjum w Opatówku odby si Piknik Zdrowia zwiastun
nowo
powstaj'cego
Specjalistycznego
Centrum Rehabilitacji w Opatówku. Celem pikniku by o
propagowanie zdrowia, przedstawienie ró+nych form
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zachowania sprawno ci fizycznej oraz zaprezentowanie
metod
rehabilitacji,
które
prowadzone
b d'
w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji.
00
Uroczyste otwarcie nast'pi o o godzinie 14 .
Go ci - w imieniu Specjalistycznego Centrum
Rehabilitacji - powita Krzysztof Grzeluszka oraz wójt
gminy Opatówek Sebastian Ward cki i g ówny sponsor
pikniku pan Jan Kola0ski prezes firmy Jutrzenka Colian
Sp. z o.o.
Wyst py na scenie rozpocz' zespó cheerleaderek
z zespo u Sorriso dzia aj'cego przy Szkole Podstawowej
30
nr 17 w Kaliszu. O godz. 14 rozpocz' si mecz pi ki
no+nej, w którym zagra y reprezentacje gminy Opatówek

i firmy Jutrzenka. W dru+ynie Jutrzenki kapitanem zosta
sam prezes Jan Kola0ski. Gmin
reprezentowali:
kapitan wójt Sebastian Ward cki, bramkarz sekretarz
gminy Krzysztof Dziedzic, silnym wsparciem by radny
powiatowy Mieczys aw Iuczak, radni gminy Pawe
B'kowski, Ryszard Gonera, przedstawiciele KS
Opatówek Daniel Walczy0ski i Arkadiusz Tomczyk
Mecz, którego wysoki poziom zachwyci kibiców obu
dru+yn, zako0czy si remisem 2:2. Publiczno 8 po
meczu uda a si na hal sportow' by przyjrze8 si
pokazom aerobiku i wzi'8 udzia w 8wiczeniach
wzmacniaj'cych TBC, prowadzonym przez Ew
Wi niewsk', instruktork
rekreacji ruchowej ze
specjalno ci' fitness. Wielu uczestników imprezy mog o
równie+ zobaczy8 w jaki sposób wykorzysta8 ta m
Thera Band. Absolwentki kursu Thera Band Academy ze
Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji, przedstawi y
mo+liwo ci jej licznego zastosowania podczas 8wicze0
indywidualnych.
Du+y aplauz odwiedzaj'cych wzbudzi y wyst py
m odych mistrzów ta0ca z Centrum Ta0ca Wypych.
Sportowe pary taneczne zaprezentowa y ta0ce
standardowe i latynoameryka0skie, wyst'pi a tak+e
grupa hip-hopowa "Reaktor".
Piknik Zdrowia zaszczyci a swoj' obecno ci',
zaproszona przez Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji
Aleksandra Dawidowicz, reprezentantka Polski na
tegorocznej olimpiadzie w Pekinie w kolarstwie górskim.
Mo+na by o spróbowa8 swoich si w wy cigu
z zawodniczk' na dystansie jednego kilometra na
specjalnie do tego celu przygotowanych rowerach
stacjonarnych.
Olbrzymie zainteresowanie wzbudzi pokaz klubu karate
"Tornado", który prowadzi sensei Wies aw Grochowina
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4 Dan. Zawodnicy zaprezentowali pokaz kata i walk
karate.
Wiele osób uczestniczy o równie+ w pokazie i szkoleniu
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które
poprowadzili zaproszeni przez Firm Allianz Polska
do wiadczeni ratownicy medyczni.
Uczestnicy pikniku zdrowia wzi li równie+ udzia
w konkursie grillowania, w którym atrakcyjne zestawy
przypraw ufundowa a firma Zio opex.
Nie zabrak o równie+ przedstawicieli Ochotniczej
Stra+y Po+arnej z Opatówka i Sulis awic, dzi ki którym
mo+na by o obejrze8 m.in. sprz t ratowniczy i karetk
pogotowia.

przeznaczony na wyposa+enie klasy dla dzieci
autystycznych w Opatówku.
Dodatkowo, na licytacj przekazano pi k no+n'
z podpisami prezesa Jana Kola0skiego i wójta
Sebastiana Ward ckiego, kask rowerowy z autografem
Aleksandry Dawidowicz oraz - z ramienia firmy Allianz
Polska - koszulki z podpisem Przemys awa Salety.
Opraw muzyczn' sobotniego pikniku zdrowia zapewni
DJ Czes aw.
Organizatorami imprezy by o Specjalistyczne Centrum
Rehabilitacji w Opatówku reprezentowane przez Anet
Pawlik i Krzysztofa Grzeluszk , przy wspó pracy
z Urz dem Gminy w Opatówku.
***************************************

RAJD ROWEROWY
"PO+EGNANIE LATA"
Mi o nicy dwóch kó ek - w tym roku by a to
bardzo liczna grupa, bo ponad stu rowerzystów - wzi li
udzia w Gminnym Profilaktycznym Rajdzie Rowerowym
"Po+egnanie Lata" na trasie Opatówek - Sza e, który
zorganizowano 13 wrze nia. Po pokonaniu trasy, przy

Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji przygotowa o dla
swoich nowych pacjentów bezp atne konsultacje
i badania lekarskie oraz porady udzielane przez
logoped .
Badania przeprowadzili do wiadczeni lekarze specjali ci
z zakresu neurologii, ortopedii, chirurgii naczyniowej
oraz pulmonologii. O olbrzymim zainteresowaniu
bezp atnymi badaniami
wiadczy a du+a liczba
pacjentów, którzy odwiedzili lekarzy specjalistów
i logoped . Go cie pikniku zdrowia mogli skorzysta8
z bezp atnych zabiegów fizykoterapeutycznych na
stoisku firmy AstarABR, firma Eres Medical proponowa a
zabieg masa+u uciskowego natomiast Kettler Polska
zaprasza a do wysi ku fizycznego na przygotowanych
przez ni' rowerach treningowych, wio larzach
i orbitrekach.
Oprócz pokazów i prezentacji, zapewniono
tak+e odwiedzaj'cym wiele form aktywno ci ruchowej
przeprowadzanych pod czujnym okiem magistrów
fizjoterapii z Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji
(m.in. konkursy sportowe dla dzieci, w których
uczestnicy wygrywali s odkie nagrody).
Dla pa0 Firma Oriflame oferowa a badania skóry oraz
zaprezentowa a modne makija+e, natomiast Centrum
Nauki i Biznesu "Sak" stylizacj paznokci oraz ciesz'ce
si olbrzymi' popularno ci' w ród dzieci malowanie
buzi. Firma Jutrzenka Colian Sp. z o.o. zapewni a s odki
pocz stunek dla odwiedzaj'cych, a napoje Helleny
w szerokiej gamie smakowej roznoszone by y przez
hosstesy. Ponadto dla dzieci przygotowano m.in.
bezp atn' zje+d+alni , dmuchany zamek.
Podczas ca ej imprezy mo+na by o wzi'8 udzia
w loterii fantowej, w której ka+dy, kto naby los wygrywa
upominek.
Ca kowity
dochód
z
loterii
zosta
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pi knej pogodzie, uczestnicy spotkali si w kaliskim
Yacht Klubie w miejscowo ci Sza e, gdzie czeka na
wszystkich ciep y +urek z kie bas' i chleb. Ka+dy
z uczestników rajdu móg wzi'8 udzia w rejsie statkiem

po Zalewie Sza e, a druhowie OSP Opatówek
zorganizowali szereg atrakcji sportowych. Zabaw ,
w której uczestniczyli zarówno m odsi jak i nieco starsi,
zorganizowa Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej
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w Opatówku we wspó pracy z Gminnym O rodkiem
Kultury,
Dwietlic'
rodowiskow'
"S oneczko"
w Opatówku z kaliskim Yacht Klubem oraz z OSP
Opatówek w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi'zywania Problemów Alkoholowych.
Ochotnicza Stra+ Po+arna w Opatówku oraz
Posterunek Policji w Opatówku zabezpieczyli tras
rajdu, dzi ki czemu uczestnicy mogli bezpiecznie
pokona8 tras wycieczki. S owa uznania nale+' si
sponsorom tej+e imprezy: p. Halinie Sroczy0skiej,
Fundacji Haliny Sroczy0skiej, Gminnej Komisji
Rozwi'zywania Problemów Alkoholowych w Opatówku,
p. Przemys awowi Musielakowi - Pawilon Handlowy
"Przemko" w Opatówek, p. Henrykowi Urba0skiemu
z Opatówka, Bankowi Spó dzielczemu Ziemi Kaliskiej
Oddzia Opatówek, p. Wies awowi Rutkowskiemu
z Opatówka, p. Krystynie i Grzegorzowi Olczakom Firma "Kris" w Opatówku, Gminnej Spó dzielni
"Samopomoc Ch opska" 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 T okini Wielkiej,
p. Urszuli Prus z Opatówka oraz p. Tomaszowi
Matuszewskiemu i p. Arkadiuszowi Ratajczykowi Piekarnia "Tomag" w Jankowie.
***************************************

FINA4 PUCHARU POLSKI
"WY6CIG M4ODO6CI 2008"

W dniach 13-14 wrze nia, z udzia em
rekordowej liczby zawodniczek i zawodników, na trasach
powiatu kaliskiego przeprowadzono w ramach Wy cigu
M odo ci fina ow' edycj wy cigów kolarskich Pucharu
Polski
2008
Polskiego
Zwi'zku
Kolarskiego.
Organizatorem wy cigu by o Kaliskie Towarzystwo
Kolarskie przy wspó udziale gmin: Godziesze Wielkie,
Opatówek i Selazków, Starostwa Powiatowego,
prezydenta
Kalisza,
Urz du
Marsza kowskiego
i Wielkopolskiego Zwi'zku Kolarskiego. Profesjonalne
zabezpieczenie tras zapewni a kaliska policja i zwi'zki
ochotniczych stra+y po+arnych z gmin - organizatorów
wy cigu. Nale+y tu doda8, +e w opinii kierownictwa ekip
kaliskie wy cigi nale+' do wzorowo zabezpieczanych
i, jak do tej pory, w czasie wielu wy cigów tu
organizowanych nie dosz o do wypadków z przyczyn
z ego zabezpieczenia tras, które zarazem s'
wymagaj'ce
pod
wzgl dem
technicznym
dla
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zawodników i st'd tak liczne uczestnictwo grup
sportowych.
W
pierwszym
dniu
wy cigu
(13
wrze nia)
przeprowadzono etap jazdy indywidualnej na czas
z udzia em 130 zawodniczek i zawodników na trasie
T okinia Ko cielna - S oneczna - Ro+d+a y Skarszew T okinia Ko cielna. Start i meta usytuowane by y przy
stacji paliw ASO w T okini Ko cielnej, zawodnicy cigali
si przy ca kowicie zamkni tym ruchu drogowym na
trasie wy cigu.
Kobiety i juniorzy m odsi mieli do pokonania dystans
8,1 km - juniorzy natomiast 10,1 km.
Wyniki jazd indywidualnych na czas
juniorki m odsze
1. Fabiszak Daria, Kross Ziemia Dar owska - 13m 38s,
przeci tna 39,5 km/godz.
2. Karasiewicz Karolina, Tramwajarz IódC - 13m 40s
3. Mazur Justyna, Kross Ziemia Dar owska - 1 m 54s
juniorki
1. Guz Paulina, Ogniwo Dzier+oniów - 12m 59s,
przeci tna 39,6 km/godz.
2. Misterek Olga, UKS Gimnazjum Imielin - 13m 11s
3. Garczy0ska Karolina, Tramwajarz IódC - 13m 28s
seniorki
1. Matusiak Bogumi a, Primus - 12m 17s, przeci tna
39,6 km/godz.
2. Alickun Eugenia, Wheeler Sosnowiec - 13m 10s
3. Gregorowicz Dorota, GK Gliwice - 13m 16s
juniorzy m odsi
1. Nowak Mateusz, KTK Kalisz - 12m 01s, przeci tna
40,4 km/godz.
2. Wrcho Bartosz, Resovia Rzeszów - 12m 03s
3. Foltyn Jakub, UKS Pszczyna - 12m 08s
juniorzy
1. Gawro0ski Piotr, Baszta Golczewo - 13m 17s,
przeci tna 45,6 km/godz.
2. Wi niowski Iukasz, Pacyfic Toru0 - 13m 34s
3. Bartkiewicz Dorian, Pacyfic Toru0 - 13m 41s
W drugim dniu wy cigu (14 wrze nia) z udzia em
155 zawodniczek i zawodników przeprowadzono trzy
wy cigi ze startów wspólnych na trasie Godziesze Skrzatki - Bronibów - Lisie Jamki - Saczyn - Godziesze.
Kobiety mia y do pokonania dystans 60,1 km, juniorzy
m odsi 68,5 km, juniorzy 85,5 km. Aby nie utrudnia8
mieszka0com Godziesz komunikacji w czasie wy cigów,
kolarze cigali si na wytyczonej rundzie i dopiero na
finiszowym okr'+eniu doje+d+ali do mety zlokalizowanej
przy urz dzie gminy.
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Wyniki wy3cigów ze startu wspólnego
juniorki m odsze
1. Sukowska Dominika, Tramwajarz IódC - 1h 46m
33s, przeci tna 33,8 km/godz.
2. Borkowska Dominika, Tarnovia Tarnowo P - czas jw.
3. Karasiewicz Karolina, Tramwajarz IódC - czas jw.
juniorki
1. Mielnik Natalia, UKS Gimnazjum Imielin - 1h 46m
33s, przeci tna 33,8 km/godz.
2. Garczy0ska Karolina, Tramwajarz IódC - czas jw.
3. Misterek Olga, UKS Gimnazjum Imielin - czas jw.
seniorki
1. Matusiak Bogumi a, Primus - 1h 40m 40s,
przeci tna 35,8 km/godz.
2. Gryko Karolina, Primus - 1h 45m 29s
3. Paw owska Katarzyna, UKS Limaro Kórnik - 1h 46m
33s
juniorzy m odsi
1. Biderman Mateusz, KKS Gosty0 - 1h 45m 23s,
przeci tna 39,0 km/godz.
2. Kadrzy0ski Micha , LKS Baszta Goliczewo - czas jw.
3. Czerkies Micha , Flota Gdynia - czas jw.
Wielkiego pecha mia Mateusz Nowak z KTK
Kalisz, który na ostatnim zakr cie, samotnie uciekaj'c
z peletonu, mia wywrotk i straci szans wygrania
drugiego wy cigu. Najlepszy z kolarzy KTK Piotr
Wojciechowski zosta sklasyfikowany na 14 miejscu.
juniorzy
1. Mro+ek Marcin, UKS Sokó K ty - 2h 05m 15s,
przeci tna 40,9 km/godz.
2. Bartkiewicz Dorian, Pacyfic Toru0 - 2h 05m 30s
3. Fornalik Robert, KS Stomil Be chatów - czas jw.
Najlepszy z kolarzy KTK Mateusz Marciniak by 30.
Zwyci zcom
wy cigów
puchary
wr czali
wójtowie gmin - organizatorów: Józef Pod u+ny,
Sebastian Ward cki i Andrzej Nowak. Najlepsi
z poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali tak+e
nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez
sponsorów wy cigu, którym serdecznie organizatorzy
dzi kuj', a byli to:
- Henryk Charucki - Firma Harfa Haryson Wroc aw
- Dariusz Ma lak - Windykacja Kalisz
- Sandbud z Kalisza
- Boles aw Macke - ASO T okinia Ko cielna
- Dawid Iakomiak - Firma Transportowa
- Przedsi biorstwo Ulic i Mostów z Kalisza

po+arem lasu. Z informacji policji wynika, +e istnieje
du+e zainteresowanie
rodowiska przest pczo ci
zorganizowanej pod k'tem pozyskiwania materia ów
wybuchowych.

Z inicjatywy wójta gminy, w ramach wspólnych
dzia a0 w adz samorz'dowych, wojska, policji, s u+b
ratowniczych ochotniczych stra+y po+arnych, cyklicznie
odbywa si kompleksowe oczyszczanie terenu w w/w
materia ów niebezpiecznych. Fakt zagro+enia w tym
rejonie potwierdzaj' du+e znaleziska amunicji i innych
materia ów
wybuchowych.
Dotychczas
zebrano
i unieszkodliwiono ponad 40 tysi cy sztuk ró+nego
rodzaju przedmiotów niebezpiecznych. Równie+ w tym
roku, 17 wrze nia odby a si akcja oczyszczania terenu

Bronis aw Krakus - dyrektor wy3cigu

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

AKCJA PRZECIW
NIEWYPA4OM I NIEWYBUCHOM
Jednym z wielu zagro+e0 dla mieszka0ców
naszej gminy s' pozosta o ci po niemieckich
magazynach broni z czasów II wojny wiatowej. Jest to
oko o 70 ha lasu i przyleg ych do niego pól uprawnych.
Najbardziej zagro+one s' tereny dwóch so ectw: Borowa
i Sierzchowa. Pozostawiona bro0 odkrywana jest
najcz ciej podczas prac polowych, prowadzonych prac
inwestycyjnych, wycieczek do lasu itp. Zagro+enie dla
mieszka0ców jest tym wi ksze, +e cz 8 materia ów
wybuchowych le+y dos ownie na ziemi, przykryta jedynie
warstw' ció ki lub ziemi. Zagro+eniem szczególnym, bo
nieodwracalnym w skutkach, by aby sytuacja wywo ana
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gminy z niewypa ów i niewybuchów. W wyniku
tegorocznej akcji saperzy odnaleCli i zabezpieczyli
'cznie 115 sztuk ró+nego rodzaju niewybuchów, w ród
których znalaz y si : pociski artyleryjskie (42 szt.),
amunicja (69 szt.), granat r czny (1 szt.) oraz inne
(3 szt.).
***************************************

JUBILEUSZ 95-LECIA
OSP W T4OKINI WIELKIEJ
Stra+acy z OSP w T okini Wielkiej 14 wrze nia
obchodzili jubileusz 95-lecia powstania stra+y.
Uroczysto ci rozpocz y si msz' w. w ko ciele p.w.
Dw. Jakuba w T okini Ko cielnej koncelebrowanej przez
proboszcza ks. Jacka Paczkowskiego i wcze niejszego,
d ugoletniego
duszpasterza,
ksi dza
kanonika
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i województwa. Podczas jubileuszu dru+yna dziewcz't,
która zdoby a III miejsce na zawodach wojewódzkich
odznaczona zosta a z otymi odznakami MDP. Ca '
uroczysto 8 u wietnia a orkiestra z OSP w T okini
Wielkiej po dyrekcj' kapelmistrza Józefa Czerniaka.
Jubileusz
zako0czy o
okoliczno ciowe
spotkanie
stra+aków i go ci w Domu Stra+aka.

W adys awa Mrozi0skiego. Po mszy nast'pi przemarsz
na boisko Zespo u Szkó w T okini Wielkiej, gdzie odby y
si
g ówne
uroczysto ci
jubileuszowe.
W ród
zaproszonych go ci w obchodach uczestniczyli
parlamentarzy ci: Leszek Aleksandrzak i Adam Rogacki,
starosta kaliski Krzysztof Nosal, wójt gminy Opatówek
Sebastian Ward cki, przewodnicz'cy rady gminy
Andrzej Michalski, sekretarz gminy Krzysztof Dziedzic,
przedstawiciele zarz'du powiatowego i gminnego Zw.
OSP RP z prezesem Aleksandrem Korzeniowskim na
czele, radni gminy i powiatu, przedstawiciele PSP
i sponsorzy. Stra+ack' bra8, oprócz gospodarzy,
reprezentowali przedstawiciele 14 jednostek OSP
z terenu naszej gminy.
Dowódc' uroczysto ci by dh Andrzej Wolf,
a spikerem dh Damian Jakóbczak. Po z o+eniu raportu
i podniesieniu flagi pa0stwowej na maszt prezes OSP
dh Stanis aw Baran powita go ci i przedstawi zarys
historyczny jednostki. Zas u+onym druhom wr czono
medale i odznaczenia. Jednostka odznaczona zosta a
Z otym medalem za zas ugi dla po+arnictwa - dekoracji
sztandaru dokona zast pca prezesa Zarz'du Oddzia u
Powiatowego OSP dh Leszek Aleksandrzak.
Wyrazem docenienia pracy i zas ug dla rozwoju
i umacniania zwi'zku by o uhonorowanie dh Stanis awa
Barana Medalem Honorowym im. Boles awa Chomicza.
Z otymi Medalami za zas ugi dla po+arnictwa
udekorowani zostali: Remigiusz Kober, Eugeniusz Bach,
Marian Bach, Piotr Bach, Kazimierz Król, Krzysztof Wolf,
Boles aw Macke; srebrnymi medalami za zas ugi dla
po+arnictwa odznaczeni zostali: Tomasz Bach, Krzysztof
W'sik, Maria Baran, Ewa Ciesielska, Zofia Wolf, Donata
Kober, Damian Jakóbczak, Janusz D bowy, Wies awa
Wilner; br'zowymi medali odznaczeni zostali: Monika
Baran, Barbara Jakóbczak, Krzysztof Grzelak, Józef
Czerniak, Pawe Wolf, Bartosz Ciesielski, Stanis aw
Zymon, Piotr Wilczy0ski, Józef Sztrajt. Odznaczenie za
wys ug lat otrzyma o 10 druhów: Antoni Konopi0ski - 70
lat, Józef Baran - 65 lat, Henryk Dziedzic - 60 lat,
Stanis aw Jakóbczak - 60 lat, Stanis aw Suchorski - 60
lat, Eugeniusz Bach - 55 lat, Zdzis aw Dziedzic - 55 lat,
Rafa Sobczak - 55 lat, Kazimierz Król - 50 lat, Edmund
Wilner 50 lat. Pan Andrzej Soba0ski - wiceprezes
ds. organizacyjnych PZCHiO wr czy odznaczenia
cz onkom orkiestry.
W +yciu jednostki szczególn' rol odgrywa
m odzie+ odnosz'ca sukcesy podczas zawodów
sportowo-po+arniczych
na
terenie
powiatu
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Serdecznie dzi kujemy za pomoc w organizacji
obchodów jubileuszu 95-lecia OSP w T okini - zarz'dowi
OSP, w adzom gminy z wójtem na czele, orkiestrze,
druhom, dyrektorowi Zespo u Szkó w T okini Wielkiej p. Teresie Kobierskiej. Dzi kujemy sponsorom:
pp. Urszuli i Stanis awowi Zymonom, pp. Urszuli
i Zbigniewowi Rychterom, pp. Jadwidze i Henrykowi
Menclom, p. Markowi Wolfowi, pp. Gra+ynie
i Arkadiuszowi Amborskim, p. Urszuli Gnerowicz,
Zak adom
Przemys u
Terenowego
w
Kaliszu,
GS Opatówek, Firmie ASO Opatówek, Bankowi
Spó dzielczemu w Opatówku, Firmie Vegex i wszystkim,
którzy wsparli finansowo nasz' uroczysto 8.
Stanis aw Baran - Prezes OSP w T okini Wielkiej

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

WIADOMO6CI SZKOLNE
ZESPÓ+ SZKÓ+ W RAJSKU
Lekcja przyrody w Go uchowie
16 wrze nia klasa II i III Szko y Podstawowej
w Rajsku, wraz z opiekunkami: p. Agnieszk' Wosiek,
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p. Dorot' Okras' i p. Bernadett' Blek, pojecha y na
wycieczk przyrodnicz' do Go uchowa. Dzieci zwiedzi y
Muzeum Le nictwa, zobaczy y wiele interesuj'cych
eksponatów przyrodniczych m.in. gatunki chronionych
drzew, kwiatów, owadów, ptaków i ssaków le nych.
Przewodnik, który oprowadza po muzeum, zapozna
uczniów z histori' dawnej obróbki drewna. W rezerwacie
zwierz't uczniowie spotkali si
"oko w oko"
z najstarszym polskim ssakiem - +ubrem oraz dzikami
i danielami. Wycieczka do Go uchowa by a dla uczniów
ciekaw' lekcj' przyrody, z której pozosta o wiele mi ych
wra+e0 i wspomnie0, kolorowych zdj 8 i le nych
skarbów znalezionych podczas spaceru po lesie.
Dorota Okrasa

Sprz,tanie 3wiata
Akcja ph. "Sprz'tanie wiata" ju+ na sta e
wpisana jest w dzia ania ekologiczne Zespo u Szkó
w Rajsku. W tym roku na sprz'tanie wyznaczono sobot
20 wrze nia. Tego dnia wszyscy uczniowie zaopatrzeni
w foliowe worki i r kawice wyruszyli wraz
z nauczycielami na sprz'tanie najbli+szej okolicy.

Swoj' obecno ci' zaszczycili nas: p. Józefa Kott - by y
dyrektor szko y, p. Janina Banasiak - by y dyrektor
szko y, ks. kanonik W adys aw Mrozi0ski, p. Sebastian
Ward cki - Wójt Gminy, p. Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy, p. Stanis aw Ku i p. Pawe B'kowski zast pcy Przewodnicz'cego Rady Gminy, p. Ma gorzata
Kasprzycka - dyrektor Oddzia u Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu, dyrektorzy szkó , przedszkola oraz
ZEAS w Opatówku, radni powiatu kaliskiego, radni
gminy Opatówek, przedstawiciele OSP w T okini
Wielkiej, przedstawiciele zaprzyjaCnionych firm, byli
i obecni nauczyciele oraz pracownicy szko y, absolwenci
oraz uczniowie szko y w T okini.
Zaprezentowane fotografie i albumy pozwoli y
przypomnie8 znajome twarze. Spotkania pokole0 by y
okazj' do wspomnie0 i wielu wzruszaj'cych chwil.
Teresa Kobierska - Dyrektor Zespo u Szkó w T okini Wielkiej

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

OG4OSZENIA
Uczestnicy akcji zebrali kilkana cie worków mieci,
szczególn' uwag zwracaj'c na ich segregowanie.
Sprz'tanie
wiata
by o
poprzedzone
ró+nymi
konkursami
i
zagadkami
ekologicznymi
oraz
pogadankami o poszanowaniu
rodowiska. Mi ym
akcentem ko0cz'cym akcj by o ognisko z kie baskami
przygotowane dzi ki wsparciu rady rodziców.
Ma gorzata Burdelak

**********
ZESPÓ+ SZKÓ+ W T+OKINI WIELKIEJ
Jubileusz 60-lecia szko y
"Powró8my jak za dawnych lat, w zaczarowany
szko y wiat" - pod takim has em obchodzili my jubileusz
60-lecia Szko y Podstawowej w T okini Wielkiej.
Obchody rozpocz y si msz' w. w ko ciele pod
wezwaniem w. Jakuba Aposto a w T okini Ko cielnej.
Nast pnie, uczestnicy uroczysto ci przemaszerowali do
budynku szkolnego, gdzie odby a si akademia. Wiersze
i piosenki zainspirowa y powrót do wydarze0 z lat
szkolnych.
W
swoim przemówieniu Pani Dyrektor
przedstawi a, krótk' histori szko y. Zwróci a szczególn'
uwag na postaci przyczyniaj'ce si do jej rozwoju.
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Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji spo ecznej
Dzia anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddzia anie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji
przez o rodki pomocy spo ecznej
Gminny O3rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
realizuje projekt pn. "Da> Szans? M odym"
na które pozyska rodki z Europejskiego Funduszu
Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki.
Projekt ma na celu zwi kszenie i wzmocnienie aktywnych form
integracji spo ecznej i umo+liwienie dost pu do nich osobom szczególnie m odzie+y zagro+onej niekorzystnym zjawiskom
spo ecznym poprzez prac z pracownikami socjalnymi,
psychologiem, pedagogiem, terapeut' i doradc' zawodowym.
Termin realizacji projektu do 31.12.2008r.
**********
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Zmiana organizacji ruchu w dniach 31.10 - 03.11.
Urz'd Gminy w Opatówku informuje, +e w zwi'zku ze wzmo+onym
ruchem pieszym i samochodowym, w obszarze ulic: Feliksa
Dziubi0skiego, Piaskowej w kierunku od i do cmentarza, zwi'zanym ze
Dwi tem Zmar ych, wzorem lat ubieg ych, nast'pi zmiana organizacji
ruchu w dniach od 31 paCdziernika do 3 listopada. Uprzejmie prosimy
o dostosowanie si do zmian zwracaj'c uwag na znaki drogowe.
**********
Informacja dla przedsi?biorców
W dniu 20 wrze nia 2008r. wesz a w +ycie ustawa z dnia 10 lipca
2008r. o zmianie ustawy o swobodzie dzia alno ci 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
dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z póCn. zm.).
Dodany zosta m. in. Art. 7ba, który przewiduje mo+liwo 8 zawieszenia
przez przedsi biorc wykonywania dzia alno ci gospodarczej.
Przedsi biorca, który zamierza zawiesi8 wykonywanie dzia alno ci
gospodarczej jest zobowi'zany dokona8 zg oszenia do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania
dzia alno ci gospodarczej.
Bli+szych informacji mo+na uzyska8 w Urz dzie 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" mieszcz'cy si w Kaliszu przy
ul. Lipowej 6 oferuje meble kuchenne, pokojowe, wypoczynkowe,
sypialnie, ó+ka, materace, bardzo tanie sto y i krzes a oraz elementy
dekoracyjne (obrazy, repliki broni). Tel. (0-62) 76-77-275. Zapraszamy
od poniedzia ku do pi'tku 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. Dwiadczymy us ugi
w zawieraniu:
obowi'zkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC
ubezpieczenia autocasco (AC) oraz NW pojazdów
kompleksowego ubezpieczenia domów i mieszka0
kompleksowego ubezpieczenia na wyjazd za granic
Otwartego Funduszu Emerytalnego "Z ota Jesie0"
dotowanego obowi'zkowego ubezpieczenia dla rolników
Przyjmujemy blankiety op at OC komunikacyjne, rolne - bezprowizyjnie.
**********
Odbierz naleAne odszkodowanie! Zg o si do nas ze swoim
problemem, je+eli:
zosta e
poszkodowany w wypadku komunikacyjnym jako
kierowca, pasa+er, pieszy, rowerzysta lub by e pasa+erem
sprawcy wypadku
dozna e obra+e0 podczas jakiejkolwiek kolizji drogowej
odmówiono Ci wyp aty odszkodowania
wypadek by przyczyn' mierci osoby bliskiej
dozna e obra+e0 cia a w wyniku wypadku przy pracy lub wskutek
upadku na chodniku, uszkodzonych schodach, nieo wietlonym
korytarzu
wyp acono Ci zbyt ma e odszkodowanie
od wypadku nie min o 10 lat
A mo+e dotyczy to Twoich znajomych lub przyjació ? Dochodzimy
odszkodowa0 za wszystkie szkody. Z nami nie przegrasz! Pami taj!
Niczym nie ryzykujesz. Twoje odszkodowanie mo+e by8 wy+sze!
Nie pobieramy op at wst pnych. Europejskie Centrum Odszkodowa0
Sp. z o.o. wszystko za atwi za Ciebie. Wystarczy tylko jeden telefon do
naszego przedstawiciela. Kontakt: Daria Pawlak, tel. 668-430-106.
**********
Firma GF - Gra+yna Faworska, Plac Wolno ci 10 w Opatówku
informuje, +e wychodz'c naprzeciw naszym Klientom, w punkcie
LOTTO mo+na op aci8 rachunki m.in. ZUS, KRUS, US, telefony
stacjonarne, komórkowe, energi , gaz, czynsze oraz inne
zobowi'zania finansowe. Pobieramy niskie prowizje. Ponadto mo+na
zawrze8 umow szybkiej po+yczki gotówkowej - wystarczy dowód
osobisty i w asne o wiadczenie o dochodach, dost pna bez
por czyciela i zgody ma +onka, decyzja kredytowa w 15 minut bez
op at.
Kobieta uczciwa, dyspozycyjna zaopiekuje si dzieckiem. Telefon:
510-437-125 lub (0-62) 761-46-46.
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PROGRESS Centrum J?zyków Obcych oferuje ró+ne kursy j zyka
angielskiego, przygotowanie do egz. gimnazjalnego, maturalnego.
Szczegó y 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 wspó czesnych mebli, zegarów (naprawa
mechanizmów zegarowych). Telefon kontaktowy: 660-132-653.
**********
Gabinet weterynaryjny w Opatówku, ul. Parkowa 8 prowadzi
inseminacje byd a. Marek Albrecht, tel. 601-773-664.
**********
Mieszkanie w Opatówku do wynaj cia: 2 pokoje, azienka, aneks
kuchenny. Telefon: 792-719-445.
**********
Absolwentka politechniki udzieli korepetycji z matematyki. Telefon:
601-976-052.
**********
Doskonalenie umiej tno ci czytania tekstów ze zrozumieniem,
wyszukiwania informacji w tek cie, konstruowania ró+nych 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: j zyk angielski, j zyk polski. Telefon: 691-943-352.
**********
Szko a j zyka angielskiego FORGET-ME-NOT zaprasza na kursy
j zyka angielskiego dla:
przedszkolaków
uczniów szko y podstawowej
uczniów gimnazjum
uczniów szkó rednich
maturzystów (poziom podstawowy i rozszerzony)
doros ych
Zaj cia odbywaj' si w godzinach popo udniowych w gimnazjum
w Opatówku, ul. Szkolna 7. Telefon: 604-068-087.
**********
Sprzedam dwie dzia ki ziemi ornej 0,75ha i 0,50ha. Cena do
uzgodnienia przy sprzeda+y. Wiadomo 8: Zmy lanka, telefon (0-62)
76-12-080.
**********
Sprzedam dzia k roln' 37 arów z mo+liwo ci' budowy w Opatówku,
ul. Dw. Jana. Cena do uzgodnienia. Tel. 602-834-926.
**********
Sprzedam ci'gnik Ursus C-330, ul. Poniatowskiego 62, Opatówek,
tel. (0-62) 76-18-308.
**********
Sprzedam pszen+yto ozime, wie+a odmiana baltiko, tel. 604-217-769.
**********
Sprzedam pilnie z powodu wyjazdu: meble ró+ne, lodówk , kurki
ozdobne. Tel. 887-648-962.
**********
Sprzedam stó i naro+nik do kuchni oraz toaletk . Tanio! Okazja!
Tel. 510-437-125 lub (0-62) 761-46-46.
*********************************************************
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Urz'd Gminy w Opatówku,
Pl. Wolno ci 14, 62-860 Opatówek
tel. (0-62) 76-18-453, 76-18-454, faks (0-62) 76-18-017

ZAPRASZAMY
DO OBEJRZENIA GALERII NA
WWW.OPATOWEK.PL
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strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
WG Nr 6 (568) / 2008 / 1300 egz.
Opracowanie i sk ad: H. Lutos awska, I. Kruk
Korekta: K. Dziedzic
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