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SESJA RADY GMINY 
 

2 marca br. odbyła się VI sesja Rady Gminy Opatówek - 
ostatni raz w 13 osobowym składzie, bowiem 
w niedzielę 4 marca odbyły się wybory uzupełniające 
(dwa mandaty w jednym okręgu - wyniki w dalszej 
części WG). Najważniejszym punktem porządku obrad 
było przyjęcie budżetu Gminy Opatówek na 2007 rok.  

Na co możemy liczyć w 2007 roku?
Bez wątpienia jedną z najważniejszych sesji 

Rady Gminy w skali roku jest ta, na której następuje 
przyjęcie budżetu gminy na określony rok gospodarczy. 
Z tych względów VI sesja Rady Gminy Opatówek, która 
odbyła się 2 marca br. taki charakter miała. Przyjęty 
w tym dniu przez Radę budżet na 2007 rok uwzględnia 
w pewnym zakresie, zarówno uwagi, wnioski i opinie 
poszczególnych komisji Rady, jak i aktualne możliwości 
finansowe gminy. Podstawowe dane dotyczące 
wielkości budżetu wynoszą:
- dochody 21.884.574 zł
- wydatki 22.162.574 zł
- deficyt 278.000 zł
Zmniejszono deficyt budżetowy w stosunku do 
pierwotnie przedłożonego projektu budżetu, w którym 
wynosił 450.000 zł. Ostatecznie, dane dotyczące 
dochodów oraz wydatków na 2007 rok nieco odbiegają

od analogicznych danych ujętych w przedstawionym 
projekcie budżetu z listopada 2006 r. 

Ocenę społeczną budżetu charakteryzują
w znacznym stopniu przedsięwzięcia natury 
inwestycyjnej. W tym przypadku, w stosunku do projektu 
budżetu z listopada roku ubiegłego, zaszły dość istotne 
zmiany. 

Przesunięto budowę sali gimnastycznej 
w Tłokini Wielkiej na termin późniejszy, wstawiając w to 
miejsce nowe zadanie inwestycyjne dla tej miejscowości 
p.n. "Modernizacja stacji uzdatniania wody". Z uwagi na 
fakt, iż stacja ta zasila w wodę pitną - bardzo złej jakości 
- znaczne tereny gminy w północnej jej części - zadanie 
to uznano za jedno z pilniejszych do realizacji w roku 
bieżącym. 

Część środków planowanych uprzednio na 
inwestycje przeznaczono na remonty obiektów 
szkolnych, w tym przede wszystkim na usunięcie 
skutków styczniowej wichury w Zespole Szkół w Tłokini 
Wielkiej (remont dachu). 

Realizując w konstrukcji budżetu na 2007 rok 
zasadę systematycznego obniżania wskaźnika 
zadłużenia gminy (na koniec 2006 r. - 42,99%) przyjęto 
zatem w planie zadań inwestycyjnych na rok bieżący 
między innymi następujące zadania: 
 

modernizację stacji uzdatniania wody w Tłokini Wielkiej  550.000 zł

budowę chodnika przy drodze krajowej w Józefowie 140.000 zł

budowę chodnika przy drodze powiatowej św. Jana 
w Opatówku (c.d.)  

60.000 zł

przebudowę ulicy Kościelnej w Opatówku  300.000 zł

przebudowę drogi w Nędzerzewie  120.000 zł

przebudowę drogi w Janikowie  110.000 zł

przebudowę drogi Cienia Trzecia - Cienia Druga  50.000 zł

przebudowę ul. Ludowej w Opatówku  100.000 zł

kontynuację budowy sali sportowej w Chełmcach  850.000 zł

W części pozostałej wydatki dotyczyć będą kosztów 
opracowania dokumentacji technicznej na nowo 
planowane zadania inwestycyjne oraz kosztów 
związanych z uczestnictwem w Spółce Oświetlenie 
Uliczne i Drogowe. Łączna wielkość planowanych 
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wydatków inwestycyjnych na rok 2007 zamyka się kwotą
2.435.000 zł.

Czy budżet gminy na rok 2007 zaspokaja wszystkie 
potrzeby społeczności gminnej? Takiego dokumentu nikt 
jeszcze nie opracował i długo, długo prawdopodobnie 
nie opracuje. 

Subiektywność ocen niektórych zjawisk, 
różnorodność w podejściu do zaspokajania wielu 
potrzeb społecznych, a przede wszystkim chroniczny 
brak środków finansowych, to główne przyczyny 
niemożliwości opracowania takiego budżetu. 

Oprócz zadań inwestycyjnych, budżet gminy 
zakładać musi także wydatki bieżące związane 
z utrzymaniem dróg, oświaty, gospodarki komunalnej 
i mieszkaniowej, zdrowia, administracji, sportu, kultury, 
opieki społecznej itp. 

W strukturze wydatków budżetowych gminy, 
m.in. wydatki inwestycyjne stanowią 11% ogółu
wydatków, a związane z oświatą i wychowaniem 45%. 

Strona dochodowa budżetu gminy zasilana jest 
dochodami własnymi (podatki, środki ze sprzedaży
mienia, opłaty lokalne i inne) w wysokości około 45%. 
Pozostałe pozycje dochodów to subwencje i dotacje, 
a więc są to środki, których przeznaczenie jest z góry 
określone. 
Zadłużenie Gminy Opatówek na koniec 2007 roku 
wyniesie 38,65% planowanych dochodów. 

Należy mieć nadzieję, iż realizacja budżetu 
w bieżącym roku przebiegać będzie w poszczególnych 
działach bez większych zakłóceń.

Stanisław Kuś

Kolejnym dokumentem przyjętym przez Radę
Gminy była uchwała w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Opatówek. 
Przyczynkiem do przedstawienia tej uchwały jest 
poprawa jakości środowiska, w jakim żyjemy oraz 
wymogi ustawodawcze w tym zakresie. Regulamin ten 
zawiera wiele uregulowań prawno-porządkowych, m.in. 
sprawy uprzątania błota, śniegu, system 
gospodarowania odpadami, w tym segregowania 
odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 
z produkcji rolnej i ogrodniczej, odpadów 
przemysłowych, odpadów wymagających utylizacji lub 
specjalistycznego zagospodarowania odpadów 
szkodliwych. Tym samym Gmina Opatówek tworzy ramy 
prawne do gospodarowania odpadami przez 
mieszkańców oraz system ich odbierania. 

Zaznaczyć należy, że tym regulaminem nie zostaje 
wprowadzony monopol; mieszkańcy sami zdecydują,
czy chcą segregować i płacić taniej, czy nie segregować
i płacić drożej. Projekt ten uzyskał pozytywną opinię
Powiatowego Inspektoratu Sanitarno - Epidemiologicz-
nego, był przedmiotem konsultacji mieszkańców gminy, 
znajdował się na gminnej stronie internetowej, tablicach 
ogłoszeń.
Ponadto radni - w drodze głosowania przyjęli 
następujące uchwały: 
- w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty 

za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności 
nieruchomości (dotyczy wniosku kaliskiej spółdzielni 
mieszkaniowej mającej swoje budynki w Opatówku) 

- w sprawie zmiany Statutu Gminy Opatówek (radni 
zmienili nazwę jednej z komisji i poszerzyli zakres jej 
działania o zagadnienia związane z infrastrukturą
techniczną gminy) - Komisja Infrastruktury 
Technicznej i Inwentaryzacji 

- w sprawie wyboru członków Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Opatówku 

- w sprawie regulaminu przyznawania oraz wypłaty 
dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, 
funkcyjnego, motywacyjnego, za pracę w trudnych 
i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny 
ponad wymiarowe i godziny zastępstw doraźnych 
oraz przyznawania nagród za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze w roku 2007 
nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu 
i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek 

- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 
stałych Rady Gminy Opatówek na 2007 rok 

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2007 rok 

- przyjęto plan pracy Rady Gminy Opatówek na 2007 
rok 

- wysłuchano informacji Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Zdrowia Rady Gminy Opatówek 
z dokonanego przeglądu obiektów szkolnych. 

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę
internetową Gminy Opatówek: www.bip.opatowek.pl, 
gdzie znajdują się wszystkie uchwały wraz 
z załącznikami. 
 

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

WYNIKI WYBORÓW 
UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 

W pierwszą niedzielę marca odbyły się wybory 
uzupełniające do Rady Gminy Opatówek 
przeprowadzone w jednym okręgu. Wybieraliśmy dwóch 
radnych spośród 5 zgłoszonych na 4 listach. 
Uprawnionych do głosowania w tym okręgu było 1698 
osób, w wyborach wzięło udział 706 wyborców, co dało
bardzo dobrą frekwencję w wysokości 41,6%. 
Nowymi radnymi do Rady Gminy Opatówek zostali 
kandydaci zgłoszeni przez KWW NASZA GMINA 
GOSPODARNA: 
 

Gadera Jarosław Henryk (436 głosów) 
 

Małoburski Mariusz Krzysztof (442 głosy) 
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Jarosław Gadera         Mariusz Małoburski 
 

Pozostali kandydaci otrzymali: 
 

Marciniak Jerzy - 53 głosy 
Pasik Piotr - 170 głosów 
Szymczak Artur - 196 głosów 
 

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

TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM 
O PUCHAR WÓJTA 

 

4 marca odbył się na sali OSP w Chełmcach 
Turniej o Puchar Wójta Gminy Opatówek w tenisie 
stołowym „Kocham zdrowe, trzeźwe spojrzenie” 
realizowany zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. 

Organizatorami tegorocznego turnieju było OSP 
w Chełmcach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Opatówku i Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Opatówek. Uczestnikami 
turnieju byli członkowie Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z gminy Opatówek w następujących 
kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców: do 14 lat, 
14 - 16, 16 - 21. Celem turnieju było wzbudzenie wśród 
dzieci i młodzieży motywacji do życia bez nałogów, 
promocja aktywnego, zdrowego stylu życia, 

wspomaganie rodzin w procesie wychowywania dzieci. 
Do zawodów zgłosiło się kilkudziesięciu zawodników 
reprezentujących 6 jednostek OSP: Borów, Chełmce, 
Cienia Druga, Opatówek, Rajsko i Tłokinia Wielka. A oto 
osiągnięte wyniki: 
Dziewczęta:
- Kategoria wiekowa do lat 14 - I miejsce Maria 

Wosiek OSP Rajsko, II miejsce Weronika Kaleta 
OSP Chełmce, III miejsce Martyna Jeziorska OSP 
Rajsko. 

- Kategoria wiekowa 14 - 16 lat - I miejsce Ewelina 
Siekańska OSP Chełmce, II miejsce Aleksandra 
Krzywda OSP Chełmce, III miejsce Alicja Sobczak 
OSP Tłokinia Wielka 

Chłopcy: 
- Kategoria do lat 14 - I miejsce Michał Frątczak 

OSP Rajsko, II miejsce Adam Tomczak OSP 
Opatówek, III miejsce Damian Jeziorski OSP 
Rajsko. 

- Kategoria od 14 do 16 lat - I miejsce Piotr Kaleta 
OSP Chełmce, II miejsce Dominik Kliber OSP 
Chełmce, III miejsce Adam Kocemba OSP Tłokinia 
Wielka. 

- Kategoria od 16 do 21 lat - I miejsce Patryk 
Łukaszczyk OSP Rajsko, II miejsce Marcin Janik 
OSP Opatówek, III miejsce Paweł Kaleta OSP 
Chełmce. 

W klasyfikacji generalnej w kategorii dziewcząt
niezawodni okazali się gospodarze imprezy - OSP 
Chełmce, natomiast w kategorii chłopców - OSP Rajsko 
i oni otrzymali Puchary ufundowane przez Wójta Gminy 
Opatówek. Indywidualni zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Wójta Gminy Opatówek i Starostwo Powiatowe 
w Kaliszu. 

Turniej uzyskał wsparcie p. Haliny Sroczyńskiej, 
pp. Jadwigi i Henryka Menclów, p. Marii Szczot i p. Anny 
Mikusińskiej; natomiast panie z OSP Chełmce 
przygotowały pyszną, krzepiącą grochówkę.

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

WIADOMOŚCI SZKOLNE 
 

Sukcesy gimnazjalistów z Opatówka 
Halowe Otwarte Mistrzostwa Południowej 

Wielkopolski LA dla szkół gimnazjalnych odbyły się 22 
lutego w hali OSRiR w Kaliszu. Wśród startujących 
gimnazjalistów znalazła się ekipa z Gimnazjum 
w Opatówku. Start okazał się ogromnym sukcesem dla 
Michała Kawali - ucznia kl. III a, który w skoku w dal 
zajął I miejsce z wynikiem 6,31. Michał pobił nie tylko 
własny rekord, ale także rekord Szkoły Podstawowej 
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im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku z 1972 roku 
(6,21), który należał do Przemka Kosierba. 

Wspaniały sukces odniosła uczennica kl. Ib Ewa 
Dobrzańska w biegu na 600 m. Zajęła ona I miejsce, 
wyprzedzając swoje konkurentki, wśród których były
także dziewczęta ze starszych roczników. 

Michał Kawala to nie tylko utalentowany 
sportowiec, ale także uczeń, który reprezentując szkołę 
na eliminacjach rejonowych Wojewódzkiego Konkursu 
z Fizyki znalazł się w gronie finalistów. Przed nim walka 
o tytuł laureata, co jest równoważne ze zwolnieniem 
z egzaminów w części matematyczno- przyrodniczej. 

Dzień Kobiet w Gimnazjum 
Czyje święto obchodzimy 8 marca, wie każdy, ale 
z pewnością nie wszyscy wiedzą skąd wziął się Dzień
Kobiet. 

Aby przypomnieć historię tego, jakże
popularnego święta, klasa Ib gimnazjalistów z Opatówka 
przygotowała przedstawienie, z humorem ukazujące 
dążenie kobiet do uzyskania równych praw 
w społeczeństwie. Młodzi aktorzy opowiedzieli 
o czasach, w których to żonę kupowano lub porywano, 
później nawiązano do ruchu emancypacji kobiet oraz 
czasów współczesnych. Krótki spektakl bawił i uczył,
a reakcja publiczności zrekompensowała aktorom długie 
godziny pracy i wysiłku. Na zakończenie przekazano 
wszystkim Paniom, „zarówno tym dużym, jak i tym 
całkiem jeszcze małym”, pełne ciepła słowa, życząc, 
„aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet!”. Korzystając
z okazji, pragniemy przekazać te życzenia wszystkim 
mieszkankom Opatówka! 

Przedstawienie przygotowane zostało pod kierunkiem 
wychowawczyni klasy Ib - Agnieszki Kowalczyk. 

Oprawę muzyczną przygotowała opiekunka chóru 
szkolnego Anna Nowacka. 

Elżbieta Rogozińska - dyr. Gimnazjum w Opatówku 
 

Bal karnawałowy w Rajsku 
10 lutego z inicjatywy Rady Rodziców przy 

Zespole Szkół w Rajsku odbył się bal karnawałowy, na 
którym bawiło się 70 par. Na gości, wśród których był
Sekretarz Gminy czekało dużo dobrej zabawy. Zespół
Premium, złożony w większości z absolwentów 
i rodziców uczniów naszej szkoły, potrafił zaspokoić
każdy, nawet najbardziej wyszukany gust. We 
wspaniałej atmosferze bawili się wspólnie rodzice, 
nauczyciele, przyjaciele i sympatycy szkoły.  
Nie zapomniano również o czymś krzepiącym. Bogate 
i urozmaicone menu przygotowane przez rodziców 
zaspokoiło podniebienia wszystkich. 
W organizację balu zaangażowanych było 35 rodziców, 
za co serdecznie im dziękujemy. Podziękowania należą 
się również OSP w Rajsku za bezpłatne udostępnienie 
sali. To pierwszy od dawna bal zorganizowany przez 
rodziców uczniów naszej szkoły, który zachwycił
wszystkich uczestników. Tym bardziej cieszy fakt, że
impreza była udana, a dochód z niej zasilił budżet Rady 
Rodziców, która nie żałuje środków finansowych dla 
dzieci oraz na wsparcie poczynań szkoły. Łączna kwota 
jaką udało się zebrać wyniosła 3.120 zł, z czego 600 zł
przekazał zespół Premium.
Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę.

Konkurs recytatorski 
W piątek 23 lutego w Zespole Szkół w Rajsku 

odbył się gminny etap corocznego wojewódzkiego 
konkursu recytatorskiego. Wzięli w nim udział uczniowie 
z większości placówek w gminie - zwycięzcy etapów 
szkolnych. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwały panie: Elżbieta Wosiek, Małgorzata Burdelak 
i Barbara Nowak. Konkurs toczył się w trzech grupach 
wiekowych. Spośród uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów wyłoniono 6 osób, które będą
reprezentować naszą gminę w powiecie. Oto zwycięzcy:  
- w kategorii klas I-III szkół podstawowych: Joanna 

Białek z Sierzchowa oraz Sara Strzałka z Rajska 
- w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych: 

Sebastian Bach i Bogusia Malinowska z Rajska 
- w kategorii klas I-III gimnazjum: Aneta Marta 

Owczarek z Chełmc i Agnieszka Janiak z Tłokini 
Wielkiej 

Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia 
w kolejnych etapach konkursu. 
 

Zapisy do oddziału przedszkolnego 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Opatówku 

ogłasza zapisy dzieci urodzonych w 2001 roku do 
oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2007/2008. 
Zgłoszenia przyjmować będzie wicedyrektor szkoły
w terminie od dnia 26 marca 2007r. do 20 kwietnia 
2007r. w godz. 1000-1300, sala nr 50 I piętro. 
 

Fundacja WOŚP "Ratujemy i uczymy ratować"
Od 2001 roku Fundacja WOŚP prowadzi 

szkolenia z zakresu udzielania I pomocy. Nowym celem 
jest wprowadzenie nauki elementarnych zasad 
udzielania I pomocy w klasach I-III szkół podstawowych 
w całej Polsce. Już od kwietnia 2006 roku dzieci uczą
się tych zasad w ramach Programu Ratujemy i Uczymy 
Ratować. W związku z podsumowaniem realizacji tego 
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programu na terenie powiatu kaliskiego, wszyscy 
uczestnicy spotkali się 6 kwietnia ubiegłego roku 
w Opatówku w hali sportowej im. Polskich 
Olimpijczyków. Uczniowie, wówczas klasy IIIb (obecnie 
IVb) przedstawili program artystyczny na temat 
zachowania bezpieczeństwa podczas poruszania się po 
drodze. Występ ten składał się z wierszy, piosenek 
i scenek sytuacyjnych. Uczestniczyli w nim uczniowie 
klas I-III ze swoimi nauczycielami z gminy Opatówek 
i z sąsiednich gmin. Gościem specjalnym był Jerzy 
Owsiak. Dzieci z niecierpliwością, ale i lekką tremą
oczekiwały występu. Mimo obaw, wszystko poszło
wspaniale, a występ spotkał się z ciepłym przyjęciem. 
Uczniowie klasy IIIb mogli bliżej poznać Jurka Owsiaka, 
który rozdał im autografy. Były też wspólne zdjęcia, 
krótkie rozmowy, a czas minął bardzo przyjemnie. 

W styczniu 2007 roku uczniowie naszej szkoły, 
jak zwykle włączyli się do akcji WOŚP. Wolontariuszki: 
Aleksandra Kuś, Joanna Prus i Natalia Sowa pod opieką
p. Marty Ziółkowskiej zbierały do specjalnych puszek 
pieniądze na terenie szkoły. Zebrały łącznie 491,87 zł.

26 marca uczniowie naszej szkoły wraz 
z opiekunami spotkali się na podsumowaniu XV Finału

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kaliskim 
teatrze, na którym szkoła otrzymała podziękowanie za 
udział w akcji. 

W międzyczasie otrzymaliśmy wiadomość, że
Jurkowi Owsiakowi tak spodobał się występ uczniów 
klasy IIIb naszej szkoły, a szczególnie zdjęcie 
w kolorowych strojach i uśmiechnięte buzie dzieci, że
postanowił umieścić to zdjęcie na bilbordach, które 
rozmieszczone w całej Polsce promować będą program 
"Ratujemy i Uczymy Ratować". Otrzymałam również
zaproszenie do Teatru Buffo, gdzie 8 marca wręczone 
zostały medale dla 
przyjaciół WOŚP z oka-
zji XV finału. Była to 
wspaniała uroczystość,
na której znaleźli się
sławni aktorzy i piosen-
karze: Anna Dymna, 
Jan Hołdys, Aleksandra 
Woźniak), ludzie ze 
świata polityki (Walde-
mar Pawlak, Marek 
Balicki), przedstawicie-
le mediów - Panorama, 
TVN, TVP 2, Program 

1 PR, wielu sławnych lekarzy, ratowników GOPR, PCK, 
ogromna liczba sponsorów i wśród nich nauczycielka 
z Opatówka. Było to dla mnie ogromne przeżycie, kiedy 
Jurek Owsiak osobiście wręczył mi medal. 

Myślę, że dzięki temu nasz udział w kolejnych 
akcjach WOŚP będzie jeszcze bardziej owocny, bo 
poprzez takie działania nasza mała Ojczyzna - 
Opatówek staje się wielka. 
 

Iwona Walczak 
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Opatówku 

 

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

BIBLIOTEKA ZAPRASZA 
 

Spotkanie z Janem Grossem 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów 

w Opatówku zaprasza na spotkanie autorskie z Janem 
Grossem - poetą, autorem fraszek i aforyzmów, 
urodzonym w Opatówku. Spotkanie odbędzie się dnia 
27 marca 2007 r. o godz. 17.00 w bibliotece 
w Opatówku. 
 

Kurs komputerowy 
Biblioteka w Opatówku zaprasza na kurs podstawowej 
obsługi komputera i Internetu. Osoby zainteresowane 
prosimy o zgłaszanie się w bibliotece lub kontakt 
telefoniczny (tel. 0-62/76 18 209). Szczegóły zostaną
uzgodnione z uczestnikami na spotkaniu organiza-
cyjnym. Grupa może liczyć do 6 osób. 
W zależności od zainteresowania będą tworzone kolejne 
grupy. Kurs jest bezpłatny dla mieszkańców Gminy 
Opatówek. 
 

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

OGŁOSZENIA 
 

PODZIĘKOWANIE 
 

W dniu 4 marca w wyborach uzupełniających wybraliśmy 
dwóch nowych przedstawicieli do Rady Gminy Opatówek - 
Jarosława Gaderę i Mariusza Małoburskiego. Pragniemy 
serdecznie podziękować za obdarzenie nas zaufaniem, za 
liczne głosy oddane na naszych kandydatów, ale przede 
wszystkim za każde dobre słowo i wsparcie w dotychczasowej 
i przyszłej pracy. 
 

KWW NASZA GMINA GOSPODARNA 
 

********** 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom 
Opatówka za poparcie w wyborach uzupełniających do Rady 
Gminy. Dzięki Państwa licznej obecności i oddanym głosom 
będziemy reprezentować Opatówek w pracach Rady Gminy. 
Mamy nadzieję że wspólnie będziemy mogli dostrzegać
problemy i potrzeby naszej miejscowości jak i całej gminy. 
 

Jarosław Gadera, Mariusz Małoburski 
 

********** 
Urząd Gminy w Opatówku informuje, że na tablicy ogłoszeń
w dniu 28 lutego 2007 r. został wywieszony wykaz 
nieruchomości przy ul. Łódzkiej 4 oraz przy ul. Poniatowskiego 
1b i 1d w Opatówku przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemców gruntów. 

********** 
Komitet Organizacyjny zaprasza na IV Światowy Kongres 
Rodzin w dniach 11-13 maja 2007 r. podczas którego odbędą
się sesje i dyskusje panelowe na tematy poświęcone rodzinie, 
wychowaniu, promocji rodzin wielodzietnych i macierzyństwa. 
W celu zgłoszenia udziału w kongresie należy wypełnić
formularz, który znaleźć można na stronie organizatora: 
www.kongresrodzin.org.pl. 
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********** 
W związku z ukazaniem się komunikatu Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnę poinformować, iż
najprawdopodobniej w pierwszych dniach kwietnia bieżącego 
roku będzie wznowiony nabór wniosków w ramach działania 
"Inwestycje w gospodarstwach rolnych". Program ten 
zakończył się w 2005 roku. Po podliczeniu środków okazało
się, że w skali całego kraju przyjętych zostanie 2500 
wniosków, natomiast w skali województwa wielkopolskiego 
około 200 wniosków. Z programu "Inwestycje 
w gospodarstwach rolnych" beneficjent sfinansować może
między innymi zakup nowych i używanych maszyn rolniczych 
(kwota zwrotu wynosi od 50 do 60 % kosztów 
kwalifikowanych). 
Ze względu na niewielką ilość planowanych wniosków do 
rozpatrzenia, proszę o poważne potraktowanie powyższej 
informacji. 
 

Mieczysław Łuczak 
Wielkopolska Izba Rolnicza 

 

********** 
Wynajmę mieszkanie w Opatówku, może być bez wygód 
socjalnych. Telefon: 504-807-856. 

********** 
Zarząd Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" zaprasza 
na zebranie grup członkowskich aktualnych członków Gminnej 
Spółdzielni wg harmonogramu: 
- 26.03.2007r., godz. 1000, miejscowość: Sierzchów, 

Rajsko, Janików, Warszew, Modła, miejsce zebrania: 
Rajsko - sklep 

- 26.03.2007r., godz. 1400, pracownicy, emeryci, renciści 
GS oraz członkowie z Kalisza, miejsce spotkania: 
Opatówek - świetlica WDH 

- 27.03.2007r., godz. 1000, miejscowość: Tłokinia Kościelna, 
Tłokinia Wielka, Tłokinia Mała, Nędzerzew, Zduny, 
Rożdżały, Słoneczna, Kolonia Dębe, Tłokinia Nowa, 
Kobierno, miejsce zebrania: Tłokinia Kościelna - bar 

- 27.03.2007r., godz. 1700, miejscowość: Opatówek, 
Michałów I, Michałów II, Michałów III, Cienia I, Cienia II, 
Cienia III, Porwity, Józefów, Szulec, Borów, Trojanów, 
Chełmce, Szałe, miejsce zebrania: Opatówek - świetlica 
WDH 

 

Prezes Zarządu - Eleonora Gieszczyńska 
 

********** 
Sprzedam tanio rower górski oraz rower kolarski. Telefon: 
(0-62) 76-18-416, 604-362-983. 

********** 
Kupię mieszkanie w Opatówku. Telefon: 669-344-464. 

********** 
FOLBUD Sp. z o.o. zaprasza do sklepu firmowego 
w Opatówku, ul. Dziubińskiego 1a. Polecamy w sprzedaży: 
artykuły spożywcze sieci "ARO", artykuły AGD, artykuły
chemiczne, papiernicze i szkolne, kwiaty sztuczne, znicze 
i świece, opakowania, folie. Zapraszamy w dniach i godz.: pon-
piątek:8-19; sobota:8-16, niedziela:10-15. 

********** 
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Opatówku. Telefon: 
888-371-501. 

********** 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca" 
w Opatówku zaprasza osoby chore, niepełnosprawne (dzieci 
i młodzież) na zajęcia organizowane w pomieszczeniach 
Szkoły Podstawowej w Opatówku (przy szkolnej sali 
gimnastycznej): 
23 marca - piątek - godz. 17 - zajęcia ruchowe, kulinarne, 
zajęcia prowadzą p. Magda, p. Marysia 
26 marca - poniedziałek - godz. 17 - zajęcia plastyczne, 
prowadzący: p. Ilona 
14 kwietnia - godz. 10 - zebranie członków Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych. 
 

Prezes Stowarzyszenia - Anna Musiał

********** 
Sprzedam kontener po zakładzie fryzjerskim mieszczący się
przy ul. Kościelnej 15 w Opatówku. Tel.509-795-370. 

********** 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Opatówku (w likwidacji), ul. 
Ogrodowa 71 ogłasza przetarg nie objęty ustawą - prawo 
zamówień publicznych ograniczony do mieszkańców gminy 
Opatówek na sprzedaż:
1. Naczepa asenizacyjna 6.000 ltr., rok prod. 1988, cena 

wywoławcza 2.500 zł
2. Ciągnik Ursus C-360, rok prod. 1985, cena wywoławcza 

11.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2007 r. o godz. 11 
w siedzibie Spółdzielni. Sprzęt można oglądać w dniu 
przetargu. Wadium należy wpłacić w wysokości 10% ceny 
wywoławczej w dniu przetargu w kasie Spółdzielni do godz. 
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
bez podania przyczyny. 

********** 
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kaliszu udziela dofinansowania osobom fizycznym 
na dokonanie modernizacji opryskiwaczy w wysokości do 50% 
poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300 zł.
Warunki otrzymania dofinansowania: 
1. dofinansowanie może uzyskać osoba, będąca 

właścicielem opryskiwacza, która jest na stałe
zameldowana i prowadzi gospodarstwo rolne na terenie 
powiatu kaliskiego 

2. dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania 
środków zaplanowanych na 2007 rok na realizacje 
modernizacji opryskiwaczy 

3. dofinansowaniu podlega wymiana lub modernizacja 
wszystkich podzespołów opryskiwacza 

4. ubiegający się o dofinansowanie jest zobowiązany do 
złożenia wniosku do Starosty Kaliskiego o refundację
części kosztów modernizacji, w/g ustalonego wzoru 
dostępnego na stronie internetowej 
www.bip.powiat.kalisz.pl, w terminie do 31.10.2007r 

5. ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do 
przedłożenia: 
- zaświadczenia z Urzędu Gminy potwierdzającego 

miejsce stałego zameldowania i prowadzenie 
gospodarstwa rolnego 

- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie 
stosowania środków ochrony roślin sprzętem 
naziemnym 

- faktury potwierdzającej poniesione koszty 
modernizacji, określającej jakiego opryskiwacza 
dotyczy, z wyszczególnieniem rodzajów 
wymienionych podzespołów opryskiwacza oraz 
wykonanej usługi 

- zaświadczenia badania sprawności technicznej 
opryskiwacza, dokonanego po przeprowadzonej 
modernizacji przez upoważnione Stacje Kontroli 
Opryskiwaczy 

6. refundację części kosztów modernizacji opryskiwacza 
można uzyskać nie częściej niż jeden raz na 5 lat 

Dodatkowe informacje można otrzymać pod nr tel.: 
(0-62) 501-42-42 
 

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

Urząd Gminy w Opatówku, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek 
tel. (0-62) 76-18-080, 76-18-454, faks (0-62) 76-18-017 
 
strona internetowa: www.opatowek.pl, 
e-mail: gmina@opatowek.pl 
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Opracowanie: H. Lutosławska, Ł. Kruk 
 

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


